




EQUAL  je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení
diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání

Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. 
CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících 
o děti do 15 let

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým 
státním rozpočtem



SuportBulletin
Je informační zpravodaj 

projektu SUPORT
Je klíčovou aktivitou 

(1.3.1.) v pracovním 
plánu projektu Akce 3

Obsahuje výběr 
materiálů z 
předchozího 2. 
řídícího výboru 
projektu

Odpovědnost za jeho 
přípravu má Vysoká
škola finanční a 
správní, o.p.s. studijní
středisko MOST



Zásady řízení projektu SUPORT

Na úrovni partnerů - statutární orgán, vedoucí projektu, pověřené
osoby k dílčím činnostem (předkladatel + 14 partnerů). Dle potřeby

V rámci center: Vzdělávací, Rodinná, Koordinační
a Řídící. Dle dohody.

KOORDINAČNÍ CENTRUM-
stálí členové + všichni partneři + 
cílová skupina. Dle 
harmonogramu

Řídící centrum - všichni partneři + zástupci 
cílové skupiny. Vždy za 3 měsíce



Partneři předkladatele projektu SUPORT-
členové rozvojového partnerství

Předkladatel projektu Regionální rozvojová agentura  Ústeckého kraje a.s.
1 Obchodní akademie, Chomutov
2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. – studijní středisko Most
3 ASISTA, s.r.o., Most
4 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči
5 Západočeská univerzita v Plzni
6 Okresní hospodářská komora v Mostě
7 Okresní hospodářská komora v Chomutově
8 Úřad práce v Chomutově
9 Úřad práce v Mostě
10 Oblastní charita Most (Most - Osek)
11 Mania, o.s., Chomutov
12 Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň
13 Město Chomutov
14 Město Most



Rozdělení cílové skupiny v projektu

Kategorie 1. Bez 
vzdělání
dlouhodobě
bez 
zaměstnání

2. Se 
zájmem o 
samostatné
podnikání

3. Se 
zájmem o 
maturitní
vzdělání

4. Se zájmem o 
bakalářské
vzdělání

Realizace Reintegrační
týdenní kurzy

Semináře 
1.PC
2.Podnikání
3.Internet

2 letý kurz 
se 
zápočtem 
pro dálkové
studium

2 letý kurz se 
zápočtem pro 
vysokoškolské
studium

Ověření -
počty v 
projektu

2 x 12 osob
Celkem 24 
osob

4 cykly  
celkem 100 
osob

1 kurz pro 
14 osob

1 kurz pro 12 
osob
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Průběh II. řídícího výboru, který proběhl 28.4.2006 
na Obchodní akademii Chomutov

Kontrola připravenosti OA 
Chomutov na jednání ŘV předvádí
ředitel OA Chomutov, ing. Kohout 

Manažerka projektu, paní
Moravcová, zahajuje jednání
II. Řídícího výboru



A. Úprava časového rámce a odpovědnosti 
partnerů při realizaci projektu - za KC referuje 

ing. Kohout
• 1) Partner č. 1 OA Chomutov 
• posun plnění v Akci 2 u aktivity 2.2.1. Metodika podpory středoškolského ekonomického studia 

formou propojení formálního a neformálního vzdělávání, úprava  termínu od 3. do 28. měsíce
• posun v plnění v Akci 2 u aktivity 4.1. Zpracování metodiky vnitřního monitoringu, úprava 

termínu od 1. do 20. měsíce
• 2) Partner č. 2. Vysoká škola finanční a správní v Akci 2 aktivitě 4.6. Metodika zapojení cílové

skupiny do řízení projektu, prodloužení termínu do 12. měsíce
• 3) Partner č. 3 Asista, s.r.o. - posun plnění v Akci 2 u aktivity:
• - 3. Zřízení poradenského centra pro podporu individuální reintegrace žen pečujících o děti do 15 

let na trh práce, do 6. měsíce projektu
• 3.3.1. Reintegrační kurzy pro cílovou skupinu nezařazenou do pilotního ověřování, od 8. do 20. 

měsíce
• 3.5. Proškolení lektorů všeobecného a středoškolského vzdělávání pro práci s cílovou skupinou, 

do 5. měsíce
• 3.6. Proškolení vedoucích RC v oblasti vzdělávacích a reintegračních možností CS, do 5. měsíce
• 4) Partner č. 4. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči
• - posun plnění v Akci 3 u aktivity 1.2. Semináře,   nové termíny pro realizaci v termínech (měsíc. 

Rok) 3.06, 4.06, 5.06, 6.06, 1.07, 4.07, 7.07, 9.07



Upřesnění aktivit - za KC referuje 
ing. Kohout

1) Partner č. 1 OA Chomutov doplnit v popisu 
aktivity:

• - v Akci 2 u aktivity  2.2.1. Metodika podpory 
středoškolského ekonomického studia formou 
propojení formálního a neformálního vzdělávání
a pilotní ověření

• - v Akci 2 u aktivity 4.1. Zpracování metodiky 
vnitřního monitoringu doplnit text ve smyslu 
Metodika bude průběžně upravována



Upřesnění odpovědnosti partnerů za 
plnění aktivity - za KC referuje ing. Kohout

• V aktivitě AKCE 2 - 4.2. Kontrola plnění aktivit a čerpání rozpočtu partnerů bude jako 
realizující subjekt navíc zapojen partner č. 1. Obchodní akademie Chomutov 
expertem č. 0901 a expertem č. 1001

• V aktivitě AKCE 2 - 2.1. Zřízení centra všeobecné podpory reintegrace na trh práce 
bude jako realizující subjekt navíc uveden: Oblastní charita Most, Mania, o.s., 
Chomutov, Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň a Krušnohorské
centrum pro rodinu a sociální péči

• V aktivitě AKCE 2 - 3.1 Analýza individuálních dispozic, handicapů a předpokladů pro 
další osobnostní rozvoj a uplatnění na trhu práce bude jako realizující subjekt navíc 
uveden: Oblastní charita Most, Mania, o.s., Chomutov, Rodiče a děti Kadaně
(RADKA), o.s., Kadaň a Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči

• V aktivitě AKCE 3 - 1.2. Semináře bude jako realizující subjekt navíc uveden: RRA 
ÚK a.s., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Okresní hospodářská komora 
v Chomutově, Okresní hospodářská komora v Mostě, Úřad práce v Chomutově
a Mostě,  města Most a Chomutov, Obchodní akademie Chomutov, 
Západočeská univerzita v Plzni, ASISTA, s.r.o., Oblastní charita Most (Most -
Osek), Mania, o.s., Chomutov, Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň

• V Aktivitě AKCE 3 - 1.3.1. SUPORTBULLETIN bude jako realizující subjekt navíc 
zapojen partner č. 1. Obchodní akademie Chomutov expertem č. 0901  a 
expertem č. 1001



1. Úprava rozpočtu - za koordinační centrum 
referuje M. Moravcová

4.1. Provozní náklady

83412 20000 103412 Provozní náklady příjemce

112000 40000 152000 Provozní náklady partnera č. 1 OA

78838 25312 104150 Provozní náklady partnera č. 5 ZU Plzeň

571500 261400 832900 Ostatní výdaje a služby příjemce

0 0 0 6. Přímá podpora

157250 38288 195538 6.1. Přímá podpora účastníkům

8460603 1457396 9918000 7. Celkové uznatelné výdaje

8460603 1457396 9918000 9. Celkové výdaje projektu*



ZÁPIS
z řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT

konaného dne 28. 04. 2006 od 10,00 hodin na Obchodní akademii, Chomutov, 
Černovická 2901 (budova C)

A. Přítomni 20; omluveni Ing. Hellmich, Ing. Švec - dle prezenční listiny
B. Průběh jednání:

1. Zahájení
Po několika úvodních slovech pořadatele řídícího výboru, pana ing. Kohouta, se 

zahájení řídícího výboru ujala pí. Moravcová
2.Stav projektu SUPORT – Akce 2 a 3

2.1. V úvodu byla provedena manažerkou projektu pí. Moravcovou kontrola 
závěrů z minulého řídícího výboru. 

2.2. Následně přítomné seznámil se současným stavem projektu SUPORT 
formou powerpointové prezentace pan Václav Kohout:

a) upozornil přítomné na první číslo Suportbulletinu, které je zveřejněno na 
webových stránkách předkladatele projektu,

b) oznámil, že dotazníky pro cílovou skupinu rekvalifikantů budou dány k vyplnění
i dalším cílovým skupinám. Příslušné dotazníky byly zajištěny od Magdeburské
univerzity v SRN s jejím výslovným souhlasem. Zpracování dotazníků pak 
zajistí VŠFS. Ještě je zapotřebí provést drobné úpravy textu, aby dotazníky 
mohly být využity pro podmínky projektu. 



Průběh II. Řídícího výboru
Komentář ing. Kohouta je sledován, 
zapisován a kontrolován

Ing. Tichý z VŠFS Praha se 
raději uchýlil do přítmí



2.3. O vzdělávacích modulech všeobecného vzdělávání informoval blíže pak 
ing. Tichý z VŠFS:

a) vzdělávací moduly budou sestávat ze tří skupin: A – Výpočetní technika, B –
Práce s internetem, C – Základy podnikání,

b) kurzů v Mostě se zúčastní celkem 17 osob za KCR a OCHM. Pro velký zájem 
se v Mostě v případě dostatečného finančního zajištění počítá s opakováním 
kurzu

c) další kurzy budou pořádány v Chomutově (15 osob) a v Kadani (15 osob).

2.4. V prezentaci Asisty ve spolupráci s úřady práce v Chomutově a Mostě, 
kterou uvedl ing. Kohout, bylo konstatováno:

a) Připravují se  dva reintegrační kurzy. S Úřadem práce v Mostě bylo do kurzu 
vybráno 12 žen. Ve spolupráci s ÚP v Chomutově se reintegračních kurzů
zúčastní celkem 15 žen. 

2.4. Koordinační centrum v zastoupení pí. Moravcové se zmínilo o 
nedostatcích ve sledování nákladů. Partneři byli upozorněni, že nelze 
automaticky číslovat účetní doklady. Čísla budou dokladům přiřazena až po 
kontrole a selekci předkladatelem projektu. Nezbytné je také provést úpravu 
časového rámci aktivit projektu Suport a zažádat o změnu projektu. Dojde tak 
k časové optimalizaci aktivit projektu, které jsou v porovnání s plánem v určitém 
časovém skluzu, protože k zahájení projektu došlo opožděně. 



Z vystoupení zástupců vzdělávacích center

Doktor Eger ze ZČU v Plzni se 
postavil k fóru čelem

Mgr. Reihs z OA Chomutov 
takticky poodstoupil



Pilotní kurz maturantek při oblíbené
matematice

Lektorka Mgr. Srbková je 
samý úsměv V kurzu už to není tak veselé



2.5. Formou prezentace seznámil Dr. Eger přítomné se stavem projektu i ZČU 
v Plzni, FEK Cheb. 

a) podstata a fungování blendet-learningu, kde se jedná o mix e-learningu + 
učebnice. V současné době jsou s cílovou skupinou spíše prováděny konzultace 
k již otevřeným předmětům než aby byly otevírány předměty další. 

2.6. Zástupce OA Chomutov Mgr. Reihs informoval o průběhu vzdělávání
cílové skupiny SŠ.
Vyučování probíhá pravidelně každý čtvrtek od 14.25 hod. Některé konzultace 
probíhají i v sobotu dopoledne od 9 hod. Pan Eger se zmínil o možnosti, kdy bude 
sestaven nový kurz VŠ ze středoškolských absolventů, kteří studium úspěšně
dokončí maturitou. 

2.7. Manažerka projektu oznámila, že se v současné době projednává možný 
přístup dalšího partnera projektu – Města Kadaně. Ohledně partnerství již
proběhlo několik jednání a další se plánují. Tato eventualita bude definitivně
projednána v Radě a Zastupitelstvu Města Kadaně. 



Zástupkyně cílové skupiny 
Petra Burdová v diskusi

Mgr. Zůzová z ÚP v Mostě se 
takticky zeptá o přestávce



3. Mezinárodní spolupráce v rámci TCA ZOLA
Paní Moravcová informovala o současném stavu realizace projektu 

v mezinárodní oblasti:
a) V měsíci únoru 2006 se uskutečnilo mezinárodní konference vč. dalších 
setkání v Lucembursku. Této akce se za RP projektu Suport zúčastnila řada 
zástupců z příslušných oblastí činnosti.
b) Další mezinárodní akcí bylo setkání partnerů RP ZOLA na úrovni B, které
se uskutečnilo ve dnech 21. - 23. 3. 2006 v SRN. Byla navštívena řada 
partnerů německého RP a návštěvníci byli seznámeni se sociálním 
zázemím, které je v SRN pro osoby znevýhodněné na trhu práce k dispozici.
c) Zásadní význam má mezinárodní konference projektu Suport a dalších 
s ní spojených aktivit. Akce proběhne ve dnech 10. – 12. 5. 2006 v Mostě, 
Chomutově, Místě a Kadani.
d) Poslední plánovaná akce v úrovni B  je avizována p. Pleyerem ze SRN. 
Tato aktivita bude zřejmě součástí mezinárodní konference projektu Suport 
a dalších s ní spojených aktivit. 



TCA- Lucembursko
V první a druhé řadě vlevo jsou 
zástupci projektu SUPORT



TCA Lucembursko

Jednání proběhlo v zasedacím 
sále Evropské exekutivy

Slavnostní zahájení jednání



Jednání na centrálním úřadu práce, 
jediném pro celé Lucembursko



Rekvalifikace v Lucembursku
Manuální zručnost je v 
každé zemi ceněna. Největší
zájem mají partneři z Francie

Odhalení !            
Dr. Mertová skrytě
pořizuje 
fotodokumentaci

Přehled výrobků



Komunitní centrum pro drogově
závislé osoby



TCA- Lucembursko - život na 
vesnici

Ing. Švec získá náklonnost i 
divokého hřebce

Závěr programu byl ve 
stylovém prostředí
vesnického skanzenu



TCA - Lucembursko - život na 
vesnici

To už je dnes zemědělská
historie

Pozdravujte koně v 
Čechách



4. Změny rozpočtu a harmonogramu objasnil zástupce vedoucího projektu 
Ing. Bocian

Bylo zdůrazněno, že jako nejdůležitější je zapotřebí nejdříve zpracovat změnu 
aktivit projektu. V návaznosti na schválení této změny pak budou probíhat další

plánované změny projektu, o které partneři žádají. Změnu aktivit projektu je 
zapotřebí provést v souladu se změnami, které přinesl časový nesoulad zahájení
Akce 2 a 3. Zahájení bylo plánováno již na květen 2006, avšak skutečné zahájení

bylo oddáleno až na 7. 9. 2006. V této době již měla být řada aktivit v souladu 
s plánem zahájeno, což však nebylo reálné. Tento časový posun bude v průběhu 

projektu co nejvíce eliminován a ukončení projektu by mělo být uskutečněno 
v původním plánovaném období, tj. k 31. 10. 2007.

Závěr
Řídící výbor projektu Suport schválil na své schůzi dne 28. 04. 2006 následující

návrhy:
1. Spolupráci na přípravě mezinárodní konference, která se koná ve 
dnech 10. – 12. 5. 2006 v rámci Ústeckého kraje. 
2. Zveřejňování SUPORTBULLETINU pouze v elektronické formě na 
webových stránkách předkladatele projektu.
3. Skladbu kurzů všeobecného vzdělávání navrženou VŠFS 
4. Město Kadaň jako dalšího partnera v projektu Suport.



Fotodokumentace II. ŘV

Účastníci sledují pozorně
prezentace Na závěr 

jednání ing. 
Kohout 
předvedl návrh 
prezentačního 
programu pro 
AKCI 3., který 
zpracovalo 
KC. 



PlPláán: Tn: TŘŘINEC 20.6.2006, VSETINEC 20.6.2006, VSETÍÍN N 
21.6.200621.6.2006
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KOMPASKOMPAS
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The Usti RegionThe Usti Region

One of the many Hearts of EuropeOne of the many Hearts of EuropeOne of the many Hearts of Europe



Region Ústeckého krajeRegion Ústeckého kraje

Praha

Plzeň

The total area is 5 335 km2

Total number of inhabitants 820 000 
in working age 550 000

The average wage/month cca 600 €
Unemployment rate 17,5%

Saxony  
Dresden 

354 municipalities 
46 towns (80%)
200  villages  with 

less than 1000 
inhabitants 

Alexander von Humbold
identified the landscape as

one of the most beautiful in
Europe

45% are working in industry, 3% in agriculture/forestry and 52 in services
GDP per capita in 2003 was about 7 200  €



Můžeme se představit jako hezký romantický 
region

Some samples of the beautiful Region‘s scenerySome samples of the beautiful Region‘s scenery



Současně jsme oblast poškozená povrchovou těžbou 
uhlí a souvisejícím průmyslem

Současně jsme oblast poškozená povrchovou těžbou 
uhlí a souvisejícím průmyslem

Severočeská uhelná pánev

Povrchové lomy

Rekultivované povrchové
lomy a výsypky

Zastavěná plocha

Vodní systémy



•

Region však  produkuje 35 % elektrické energie 
České republiky



•

Důlní stroje pro povrchovou 
těžbu uhlí



Pohled na hrad nad městem Most ze stejného místa     
v rozdílu 30 let



Na místě šachty je autodromNa místě šachty je autodrom



A také hipodromA také hipodrom



Pohled na Krušné hory poškozené exhalacemi v rozpětí
roku 1990 a 2000

Pohled na Krušné hory poškozené exhalacemi v rozpětí
roku 1990 a 2000

•



Informace o Iniciativě EU EQUAL v ČR - jde o hledání nových cest 
- inovací - k odstraňování nerovností na trhu práce v EU. 

Základem je práce národního rozvojového partnerství, které musí
být součástí mezinárodního partnerství. Řešení probíhá ve třech 

akcích: A1 námět A2 provedení a A3 šíření (A4 je národní
technická podpora systému EQUAL)

1. Kolo 
Začalo před 

vstupem ČR do 
EU a skončilo v 
roce 2005 
závěrečnou 
platbou

2. Kolo
Začalo po vstupu ČR 

do EU a v 
současnosti je 
ukončena Akce1.

Probíhá Akce 2. 
souběžně s Akcí 3.



Předkladatel projektů v 1. a 2. kole Iniciativy 
EQUAL

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 476 206 538

Fax: +420 476 706 331

E-mail: rra@rra.cz

www.rra.cz

mailto:rra@rra.cz
http://www.rra.cz/


1. KOLO  VÝZVY

Projekt – KOMPAS
2002 - 2005

Největší partnerství v ČR
Akce 1 - 5 partnerů
Akce 2 - 34 partnerů
Akce 3 - 38 partnerů



NNáázev:   zev:   Wege Wege zurzur ArbeitArbeit

SloSložženeníí::

SekretariSekretariáát:t: HeurekaHeureka BildungsBildungs--SeminarSeminar GmbHGmbH, N, Něěmeckomecko

DalDalšíší partnepartneřři:i: 1. 1. SSäächsischechsische AufbauAufbau-- undund QualifizierungsgesellschaftQualifizierungsgesellschaft
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a) získáním praxe v oboru - výběr byl pro 
zahradnické, stavební, strojírenské, elektrotechnické

a textilní práce

b) získáním kvalifikace v oboru, který si osoba 
zvolila v rekvalifikaci

c) začleněním do pracovního procesu 
na připravená pracovní místa, která
odpovídala získané praxi a kvalifikaci

Projekt  byl zaměřen na rychlé a komplexní
odstranění problému cílové skupiny -

nezaměstnaných bez kvalifikace a praxe



INOVATIVNOST PROJEKTU byla 
především kontextová

Existující instrument V projektu byl pilotně
ověřen souběh

1. Rekvalifikace cílové skupiny 12 měsíční rekvalifikace 

2. Bezplatné distanční vzdělávání
dospělých na státních školách

Souběžné distanční
2 leté studium

3. Státní podpora nově zřízených 
pracovních míst

Zařazení na nově zřízené místo po 
ukončení rekvalifikace (po dobu 2 
let)



Názorné schéma cesty cílové
skupiny

Fáze 
projektu

Rekvalifi-
kace

Distanční
studium

Státem 
podporované
zaměstnání

1. rok

2. rok

3. rok 
(mimo 
projekt)





Výsledky v projektu (Akce 2) 
a podíl žen

Počet 
oslovených 

osob 

Reagujících na 
oslovení

Do pilotního 
ověření

souběhu 
zařazeno

988 /
79 % žen

616 /
63 % žen

66 /
45 % žen

Ukončilo       
2. ročník studia

Počet 
vytvořených míst 
zaměstnavateli

Zaměstnaných 
po 2. ročníku 

studia
31/

47 % žen
59 19/ 

59 %



Pro MŠMT ČR jsme zpracovali 
metodiku souběhu pro 12 variant

• 26-51-H/504 Elektrotechnická výroba
• 31-59-H/501 Výroba konfekce
• 66-51-H/501 Obchodní provoz
• 23-51-H/510 Strojírenská výroba
• 21-55-H/502 Slévárenská výroba
• 31-59-E/503 Výroba konfekce
• 23-51-E/501 Strojírenská výroba
• 36-67-E/503 Stavební výroba
• 28-57-E/502 Keramická výroba
• 33-59-E/504 Čalounická výroba
• 33-57-E/002 Zpracování dřeva
• 41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce



Využití výstupů z projektu

a) MŠMT ČR zachovalo systém 2 letých
učebních oborů, které chtělo zrušit

b) Veřejnost využívá projekt KOMPAS pro
podávání obdobných projektů (i stejných)

c) Předkladatel a část jeho partnerů se 
zapojila do II. Kola Iniciativy EU EQUAL 
v projektu SUPORT



II.Kolo Iniciativy EQUAL

Na základě zkušeností z projektu KOMPAS jsme 
začali řešit problematiku vzdělávání žen, protože 
jsme zjistili, že problémy na trhu práce u této 
skupiny jsou zásadnějšího rázu a týkají se 
celého jejího vzdělanostního spektra.

Projekt jsme nazvali SUPORT- program 
podpory vzdělávání žen, které pečují děti 
do 15 let.



2. KOLO VÝZVY
Projekt – SUPORT

2005 - 2007

Akce 1 - 5 partnerů
Akce 2 - 14 partnerů
Akce 3 - 14 partnerů



České ženy mají o 39 % vyšší nezaměstnanost a o 25% 
nižší plat oproti mužům
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České ženy stále čelí stereotypu 
společnosti

MUŽ má být   vzdělaný  se   
schopností prosadit se



České ženy stále čelí stereotypu 
společnosti

ŽENA má být hezká, spolehlivá, 
pracovitá a ……



Princip projektu a inovace

Inovativnost
je kontextová - spojujeme, to co legislativa běžně umožňuje 

Vytváříme regionální rozvojová partnerství pro 
zajištění a propojení formálního a neformálního 

vzdělávání cílové skupiny žen



V projektu máme partnery rozdělené do center



Zásady řízení projektu SUPORT

Na úrovni partnerů - statutární orgán, vedoucí projektu, pověřené
osoby k dílčím činnostem (předkladatel + 14 partnerů). Dle potřeby

V rámci center: Vzdělávací, Rodinná, Koordinační
a Řídící. Dle dohody.

KOORDINAČNÍ CENTRUM-
stálí členové + všichni partneři + 
cílová skupina. Jednou týdně
dle harmonogramu

Řídící centrum - všichni partneři + zástupci 
cílové skupiny. Vždy za 3 měsíce řídící
výbor



Průběh 1. Řídícího výboru projektu 
SUPORT 20. 1. 2006 v Mostě



2.Řídící výbor 28.4.06



Po skončení projektu budou zachována 
regionální partnerství tvořená z

1. Místně příslušného Města (Most, Chomutov a nově
přistupuje Kadaň)

2. Místně příslušného úřadu práce (ÚP Most a ÚP 
Chomutov, který zahrnuje i Kadaň)

3. Místně příslušné hospodářská komory (OHK Most a 
OHK Chomutov)

4. Místně příslušného vzdělávacího zařízení (střední
škola: Obchodní akademie Chomutov + detašované
pracoviště vysoké školy - ZČÚ Plzeň a VŠFS Praha 
středisko v Mostě, speciální vzdělávací zařízení fi. 
ASISTA s.r.o. s působností v Mostě a Chomutově)

5. Místní občanské struktury podporující ženy nebo 
rodiny (RADKA Kadaň, Mania Chomutov, Charita Most 
a Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči)



Regionální rozptyl partnerů v projektu SUPORT 
a diseminační semináře (4 z 8)

2.Vsetín 1. Třinec

3.H.Králové

4.Brno

Okr.Most a 
Chomutov



 

Vzdělávání

1. ASISTA

2. OA CV

3. VŠFS Praha

4. ZČU Plzeň

Města

1. Most

2. Chomutov

3. Kadaň

Občanská sdružení:

1. Most           2.  Litvínov

3.   Chomutov  4. Kadaň

Podpůrné struktury:

1. ÚP Most   2. ÚP Chomutov

3. OHK Most   4. OHK Chomutov



Rozdělení cílové skupiny v projektu

Kategorie 1. Bez 
vzdělání
a dlouhodobě
bez 
zaměstnání

2. Bez 
zaměstnání
se zájmem    
o  získání
zaměstnání

3. Se zájmem 
o maturitní
vzdělání

4. Se zájmem    
o bakalářské
vzdělání

Realizace Reintegrační
kurzy

Semináře     
1. PC
2. Podnikání
3. Internet

2 letý kurz se 
zápočtem pro 
dálkové
studium

2 letý kurz se 
zápočtem pro 
vysokoškolské
studium

Ověření-
plánované

2 x 12 osob Celkem pro 
100 osob

1 kurz pro 14 
osob

1 kurz pro 12 
osob



1. Skupina - je vybrána ve spolupráci s Úřadem 
práce v Mostě a Chomutově. Kurzy realizuje fy. 
ASISTA

1. Kurz v Mostě od 18.4.06 do 15.5.06 pro 12 
žen

2. Kurz v Chomutově od 2.5.06 do 29.6.06 pro 
15 žen

Kurzy interně nemonitorujeme.
Výsledné vyhodnocení provede odborný garant. Pouze 

pro ilustraci. ZE skupin je :
30% je obětí domácího násilí
40 % je obětí trestného činu



Cílem reintegrace 1. skupiny je kombinace

a) Odstranění individuálních handicapů
b) Stanovení individuálního programu-pro 

hledání průsečíku

-

Osobní zájem
Osobní
předpoklady

Zájem
zaměstnavatele



2. Skupina jsou ženy, které mají
zájem o zvýšení úspěšnosti při 

hledání zaměstnání

Typ semináře Rozsah kurzu v projektu 
SUPORT (plán)

1. Ovládání PC 4-12 hodin

2. Ekonomické a 
administrativní základy 
podnikání

12-24 hodin

3. Využití PC a Internetu 
v podnikání

24-48 hodin



ZahZaháájenjeníí seminsemináářůřů 21.4.2006 v Most21.4.2006 v Mostěě. . 
Garantem je VGarantem je VŠŠFS MostFS Most



3. Skupina jsou ženy mající zájem 
na získání ekonomického  

maturitního  vzdělání

Je založena na:
a) maximálním využití již získaného nižšího 

stupně vzdělávání
b) intenzivních odpoledních kurzech
c) zápočtem kurzů do formálního vzdělání
d) přijetím - absolventů kurzů do posledního 

ročníku formálního distančního studia



Kurz byl zahájen 8. 12. 2005  na  Obchodní
akademii Chomutov pro 24 zájemkyň.



Urychlení maturitního studia cílové
skupiny

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok
Studium při 
zaměstnání
(stanovený 
počet hodin)

1.
(220)

2.
(220)

3. 
(220)

4.
(220)

5. 
(220)

Projekt 
SUPORT

1.rok 2.rok

Obsah 
kurzů
(hodin)

1. + 2. 
ročník 

(700)

3. + 4. 
ročník

(700)



Obecná charakteristika 24 členné
skupiny žen

Ukazatel Hodnota

Průměrný počet dětí 1,6

Podíl samoživitelek 45 %

Podíl evidovaných na 
úřadu práce

60 %



4. Skupina jsou zájemkyně
o vysokoškolské- bakalářské studium-
většinou pro udržení současného místa

Je založena především na :
a) odstranění problému dojíždění na státní VŠ (75 

km a více) využitím E-learningu
b) odstranění placení studia na soukromých 

vysokých školách
(ročně 20-50 % průměrného platu v ČR)

c) překonání bariéry úspěšného zahájení studia 
rozložením prvního ročníku na 2 roky



Podpora vysokoškolského-
bakalářského studia

Rozložení učiva 1. ročníku do dvou let

Roky 1. 2. 3. 4. 5.

Distanční
studium-
ročníky

Projekt 
SUPORT
E-learningový
kurz

1. 2. 3. 4.         
(Bc) 

1. 2.



Proškolení tutorů ZČU v Plzni



ZČU v Plzni zahájila pilotní ověření
20. 12. 2005 na OA Chomutov pro           

23 vybraných zájemkyň. 



Cílová skupina při vstupním semináři k e-learningu, 
který vede dr. Eger



Obecná charakteristika 23 členné
skupiny žen

Ukazatel Hodnota

Průměrný počet dětí 1,6

Podíl samoživitelek 30 %

Podíl evidovaných  
na úřadu práce

50 %



Současný stav projektu

1. Máme vybrány všechny 4 skupiny žen
2. Zahájili jsme všechny aktivity v Akci 2
3. Získáváme zkušenosti v pilotním 

ověřování u všech skupin
4. Na základě zkušeností upravujeme 

výchozí záměry a metodiky podpory pro 
uvedené 4 skupiny žen

5. Rozšiřujeme partnerství o další město 
Kadaň



Plánované výstupy z projektu
• Metodiky pro práci s cílovou skupinou na 

úrovni 1. až 4. skupiny
• Metodiky budou prověřeny v praktickém 

pilotním ověření
• Metodiky a zkušenosti z jejich ověření

budeme předávat:
a) do národní tematické sítě
b) do projektu Zola v rámci TCA
c) dalším subjektům v ČR v rámci Akce 3 

(8 seminářů v ČR)



Dotazník projektu SUPORT (semináře v Akci 3)

Muž - Žena  +  rok narození
Bydliště

Děti počet / roky narození

Vzdělání – Základní, Vyučení, Maturita,  VŠ /rok ukončení

Teoretický zájem o kurzy: 1. reintegrační 2. všeobecné 3. maturitní 4. 
bakalářské ( VYPSAT ČÍSLA)

Změněná prac. schopnost (ANO-NE)

Samoživitelka (ANO- NE)

Doba v evidenci úřadu práce (CELKEMK MĚSÍCÚ)

Jste ohrožen /a ztrátou zaměstnání v důsledku nízké kvalifikace 
(ANO-NE)

Hlásíte se k nějaké minoritě nebo jiné národnosti (JAKÉ)

Názor na diskriminaci osob pečujících o děti vzhledem k ztížení
pozice při hledání a udržení zaměstnání (Souhlasím, Nesouhlasím)

Vlastní zkušenost s diskriminací osoby pečující o děti v zaměstnání
(ČASTO, NĚKDY, NIKDY,) 

Vlastní zkušenost s diskriminací osob pečujících o děti při hledání
zaměstnání (OPAKOVANĚ, NEKDY, NIKDY)

Vyplni/la dne:
Podpis:



Děkujeme za 
Vaši 

pozornost
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