
Moderní spisová a archívní Moderní spisová a archívní 
služba v praxislužba v praxi

Informace o projektu, Informace o projektu, 
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj



Základní informace o Základní informace o 
projektu projektu 

Realizátor Realizátor –– Univerzita Hradec KrálovéUniverzita Hradec Králové
Partneři:Partneři:
1. ČR 1. ČR –– Státní oblastní archív Státní oblastní archív ZámrskZámrsk
2. Hospodářská komora severovýchodních Čech v 2. Hospodářská komora severovýchodních Čech v 
Hradci KrálovéHradci Králové
Finanční podpora Finanční podpora –– 1 488 000,1 488 000,-- KčKč
Doba realizace projektu Doba realizace projektu ––
1.12.2005 1.12.2005 –– 30.6.200730.6.2007
Cílová skupina: pracovníci subjektů veřejné správy, Cílová skupina: pracovníci subjektů veřejné správy, 
podnikatelských subjektů, zástupci profesních podnikatelských subjektů, zástupci profesních 
sdružení aj.sdružení aj.



Cíle projektuCíle projektu

Cílem projektu je nabídnout ucelený Cílem projektu je nabídnout ucelený 
program v oblasti dalšího profesního program v oblasti dalšího profesního 
vzdělávání, včetně služeb s tím vzdělávání, včetně služeb s tím 
spojených, v problematice spisové a spojených, v problematice spisové a 
archivní služby.archivní služby.



Hlavní aktivity projektuHlavní aktivity projektu

Příprava na zahájení projektuPříprava na zahájení projektu
Vlastní realizace projektuVlastní realizace projektu
4 jednodenní kurzy obsahově odlišné dle potřeb specifických 4 jednodenní kurzy obsahově odlišné dle potřeb specifických 
cílových skupin:cílových skupin:
Kurz č. 1 Kurz č. 1 -- Vyšší a střední managementVyšší a střední management
Kurz č. 2 Kurz č. 2 -- Střední a nižší managementStřední a nižší management
Kurz č. 3 Kurz č. 3 -- Sekretářky, referentiSekretářky, referenti((kyky)), asistenti, asistenti((kyky)), referenti , referenti 
spisové služby, pracovníci podatelenspisové služby, pracovníci podatelen
Kury Kury č. 4 č. 4 –– Pracovníci IT Pracovníci IT 
Organizace Organizace workshopůworkshopů
Validace a průběžné hodnocení projektuValidace a průběžné hodnocení projektu
Vyhodnocení projektuVyhodnocení projektu



Moderní a efektivní lektorModerní a efektivní lektor

Informace o projektu, Informace o projektu, 
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj



Základní informace o Základní informace o 
projektu projektu 

Realizátor Realizátor –– Univerzita Hradec KrálovéUniverzita Hradec Králové
Partner Partner –– Obchodní akademie Hradec Obchodní akademie Hradec 
KrálovéKrálové
Finanční podpora Finanční podpora –– 1 427 000,1 427 000,-- KčKč
Doba realizace projektu Doba realizace projektu ––
1.1.2006 1.1.2006 –– 31.12.200731.12.2007
Cílová skupina: lektoři, konzultanti, školitelé, Cílová skupina: lektoři, konzultanti, školitelé, 
instruktoři, trenéři, tutoři působící v oblasti instruktoři, trenéři, tutoři působící v oblasti 
vzdělávání dospělýchvzdělávání dospělých



Cíle projektuCíle projektu

Hlavním cílemHlavním cílem projektu je vývoj i projektu je vývoj i 
realizace nového programu dalšího realizace nového programu dalšího 
profesního vzdělávání pro lektory, profesního vzdělávání pro lektory, 
konzultanty, učitele a řídící pracovníky konzultanty, učitele a řídící pracovníky 
a tím naplnění cíle opatření, tj. rozvoje a tím naplnění cíle opatření, tj. rozvoje 
dalšího profesního vzdělávání dalšího profesního vzdělávání 
pracovníku v oblasti odborného pracovníku v oblasti odborného 
vzdělávání dospělých v regionu vzdělávání dospělých v regionu 
Královéhradeckého kraje.Královéhradeckého kraje.



Hlavní aktivity projektuHlavní aktivity projektu

Zahájení projektuZahájení projektu
Příprava náplně kurzů a studijních materiálů Příprava náplně kurzů a studijních materiálů 
–– elektronických a tištěnýchelektronických a tištěných
Pilotní ověření nového vzdělávacího Pilotní ověření nového vzdělávacího 
programuprogramu
Vyhodnocení pilotního ověřeníVyhodnocení pilotního ověření
Realizace vzdělávacího programu „Moderní a Realizace vzdělávacího programu „Moderní a 
efektivní lektor“efektivní lektor“
Vyhodnocení projektuVyhodnocení projektu



Vzdělávací program Vzdělávací program 
„Moderní a efektivní lektor“„Moderní a efektivní lektor“

4 kurzy členěné na dílčí moduly4 kurzy členěné na dílčí moduly
Jednotlivé kurzy jsou tématicky zaměřeny:Jednotlivé kurzy jsou tématicky zaměřeny:
Kurz č. 1. Efektivní formy výuky dospělých
Kurz č. 2: Management vzdělávání dospělých 
Kurz č. 3: E-learning ve vzdělávání dospělých
Kurz č. 4. Efektivně s Acrobatem 7.0

Většina kurzů (vyjma kurzu č. 1) má kombinovanou 
formu: kurz č. 2 je prezenční s e-learningovou
podporou, kurzy č. 3 a 4 jsou kurzy e- learningové s 
prezenčními setkáními.



Vzdělávání poskytovatelů a Vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb na zadavatelů sociálních služeb na 
území Královéhradeckého krajeúzemí Královéhradeckého kraje

Informace o projektu, Informace o projektu, 
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj



Základní informace o Základní informace o 
projektu projektu 

Realizátor Realizátor –– Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj
Partner Partner –– Univerzita Hradec KrálovéUniverzita Hradec Králové
Finanční podpora Finanční podpora –– 9 329 000,9 329 000,-- KčKč
Doba realizace projektu Doba realizace projektu ––
1.9.2005 1.9.2005 –– 31.8.200731.8.2007
Cílová skupina: Cílová skupina: 
Pracovníci v sociálních službách:Pracovníci v sociálních službách:

-- pracovníci v přímé práci s uživateli služebpracovníci v přímé práci s uživateli služeb
-- managementmanagement

Úředníci odborů sociálních věcí a zdravotnictví obecních a Úředníci odborů sociálních věcí a zdravotnictví obecních a 
městských úřadů a KÚ KHK:městských úřadů a KÚ KHK:

-- pracovníci odborůpracovníci odborů
-- managementmanagement



Cíle projektuCíle projektu

Cílem projektu je podpora vzdělávání Cílem projektu je podpora vzdělávání 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb vedoucí k posílení jejich služeb vedoucí k posílení jejich 
schopností a dovedností poskytovat schopností a dovedností poskytovat 
kvalitní sociální službykvalitní sociální služby



Hlavní aktivity projektuHlavní aktivity projektu

Dopracování Dopracování modularizovanýchmodularizovaných vzdělávacích kurzůvzdělávacích kurzů
Sestavení podrobného harmonogramu realizace jednotlivých Sestavení podrobného harmonogramu realizace jednotlivých 
kurzů a výcvikůkurzů a výcviků
Oslovení potenciálních účastníků kurzůOslovení potenciálních účastníků kurzů
Monitoring vzdělávacích potřebMonitoring vzdělávacích potřeb
Příjem přihlášek do kurzů a organizační příprava vzdělávacích Příjem přihlášek do kurzů a organizační příprava vzdělávacích 
akcíakcí
Průběžná evaluace probíhajících kurzůPrůběžná evaluace probíhajících kurzů
Závěrečná evaluace ukončených kurzůZávěrečná evaluace ukončených kurzů
Uzavření dohod o provedení práce s lektory pro jednotlivé Uzavření dohod o provedení práce s lektory pro jednotlivé 
vzdělávací modulyvzdělávací moduly
Realizace kurzůRealizace kurzů
Činnosti spojené sČinnosti spojené s publicitoupublicitou



Vzdělávací programyVzdělávací programy

Vzdělávací programy se zaměřují na zajištění kvality sociálních Vzdělávací programy se zaměřují na zajištění kvality sociálních 
služeb vedoucích k sociální integraci a zajištění odborného služeb vedoucích k sociální integraci a zajištění odborného 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách.vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Probíhá 20 Probíhá 20 modularizovanýchmodularizovaných vzdělávacích kurzů pro vzdělávacích kurzů pro 
příslušníky cílových skupin. Jde o kurzy:příslušníky cílových skupin. Jde o kurzy:

-- všeobecného vzdělávání, zvyšující povědomí o sociální všeobecného vzdělávání, zvyšující povědomí o sociální 
problematice a rozvíjející sociální dovednosti účastníkůproblematice a rozvíjející sociální dovednosti účastníků

-- specifického odborného vzdělávání, úzce zaměřeny na specifického odborného vzdělávání, úzce zaměřeny na 
oblast působnosti dané CS oblast působnosti dané CS ((např. SPOD, rezidenční sociální např. SPOD, rezidenční sociální 
služby pro seniory atd.služby pro seniory atd.)), kromě teoretické průpravy obsahují i , kromě teoretické průpravy obsahují i 
praktickou výcvikovou částpraktickou výcvikovou část
Odborným garantem kvality vzdělávacích programů je Odborným garantem kvality vzdělávacích programů je 
Univerzita Hradec KrálovéUniverzita Hradec Králové
Proškolení cca 1350 osob, odškoleno cca 75 běhů kurzů v min. Proškolení cca 1350 osob, odškoleno cca 75 běhů kurzů v min. 
rozsahu 5 výukových dni na jeden běhrozsahu 5 výukových dni na jeden běh
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