Informativní zpráva o naplňování Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2017 za období roku 2016
Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
JMK – OŠ

1.1.1

1.1.1

1.1.1.1 Realizace
Dlouhodobého záměru
vzdělávání JMK

Splněno
částečně

1.1.1.2 Prezentace
Splněno
odborných středních škol

10.918.784 Kč 814.274 Kč

Veletrh MSV

Veletrh MSV

746.282 Kč

746.282 Kč

Olympia 2016 Olympia 2016
622.824 Kč

622.824 Kč

Viz vyhodnocení
v rámci DZ 2015/16

Naplňování Dlouhodobého záměru je
každoročně vyhodnocováno v rámci
Výroční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v JMK. Vzhledem
k termínu schválení DZ (duben 2016) a
stavu čerpání finančních prostředků
z OP VVV plnění řady nastavených
opatření teprve začíná.

Počet oslovených
účastníků – cca 700
Počet žáků ZŠ na MSV
2016 – cca 1500

JMK-ORR

Počet vystavujících
škol: MSV 2016 – 22
Olympia 2016 – 33

1.1.1

1.1.1.3 Propagace
odborných středních škol Splněno
na ZŠ

Publicita
v Brněnském
deníku
Rovnost:

JMK-ORR
75.000 Kč

10

20.000 Kč

20.000 Kč

DVPP Prezentace na
trhu práce:1x
DVPP Mapování
profesí: 1x
Interaktivní semináře
pro žáky ZŠ: „Moje
práce, moje cesta“

Splněno
částečně

-

-

-

Splněno
částečně

-

-

-

75.000 Kč

1.1.1

1.1.1.4 Zhodnocení
fungování kariérního
poradenství na
základních školách

1.1.1

1.1.1.5 Zkvalitnění
kariérního poradenství
ve školách

1.1.2

1.1.2.1 Rozvoj
přirozených dovedností
žáků v přírodních
vědách a technických
dovednostech

Splněno
částečně

Propagace prostřednictvím tiskových
zpráv a speciálních celokrajských
tematických příloh Brněnského deníku
Rovnost.
Centrum vzdělávání všem je připravovaný projektový záměr
v OP VVV, do výzvy v r. 2017;
Programu na ZŠ se zúčastnilo 120
žáků.
JMK – OŠ a Centrum vzdělávání všem:
Zpracován projektový záměr projektu.
Projektová žádost finalizována a
odeslána řídícímu orgánu; probíhá
proces hodnocení.

JMK – OŠ
Výzva IROP pro SŠ je zatím ve stadiu
hodnocení projektů a nelze určit, zda
budou projekty vybrány k podpoře.

1.1.2

1.1.2.2 Rozvoj center
odborného vzdělávání

Splněno

4.500.000 Kč

-

KHK JM se podílela na přípravě a
vyhodnocování odborných center
3 realizované projekty z v oblasti stavebnictví a strojírenství.
Byly dohodnuty spolupracující
MZe + 4 podané
projekty do výzvy IROP společnosti zaměřené do těchto
oborů, a tak KHK JM přispěla podle
2.4
potřeby k získání potřebné odborné
praxe na zkvalitnění odborné výchovy
jak u oborů ukončených výučním
listem, tak oborů maturitních. KHK JM
podporuje zvýšenou kvalitu a
vybavenost připravovaných center pro
jednotlivé obory
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
KHK JM

1.1.2

1.1.2.3 Popularizace
podnikání na ZŠ, SŠ a VŠ

1.1.3

1.1.3.1 Sledování
zaměstnanosti
absolventů škol

1.1.3

1.1.3.1 Sledování
zaměstnanosti
absolventů škol

Splněno

Splněno
částečně

Splněno

1. KHK JM v rámci vlastních aktivit
organizovala aktivitu při strojírenském
veletrhu v rámci představení
středních odborných škol JMK s tím,
1. Strojírenský veletrh –
že pro příchozí skupiny žáků ze ZŠ JMK
Náklady na
účast 50 ZŠ, které
2.858 Kč
připravila přehled podnikatelských
práce a
vyslaly celkem 188
(externí
subjektů působících v regionu dané
organizaci
skupin
náklady v
ZŠ. Vedoucí skupin využili tento
konference,
rámci
2. Konference 10. 6.
přehled, který jim byl osobně předán
externí
Kulatých stolů 2016 – 134 účastníků
při příchodu na popularizaci
náklady
– hrazeno
vč. vystupujících
především výrobních firem v místě
konference,
z projektu
základní školy či v nejbližším dosahu.
Kulatý
stůl
113
externí
KHK JM s JMK účastníků
2. Dne 10. 6. 2016 byla dále ve
náklady
2016/2017)
spolupráci zrealizována konference
kulatých stolů
Kulatý stůl 2 – 6
k odbornému vzdělávání a následně
účastníků
proběhly dva kulaté stoly a jejich
výstupy byly předány ministryni
školství v měsíci srpnu s doporučením
podpory technického vzdělávání dle
příloh.

-

JMK – OŠ
Počet škol sledujících
Školy budou vyhodnocovat další
uplatnění absolventů – uplatnění svých absolventů až v rámci
zatím nesledováno
výroční zprávy za školní rok
2016/2017

-

-

-

V posledním běhu
celouniverzitních
absolventských
průzkumů bylo
osloveno celkem 853
čerstvých absolventů
MU a 1850
absolventů MU po 1–
2 letech v praxi.

Masarykova univerzita (MU)
realizuje pravidelně 2 celouniverzitní
průzkumy mezi absolventy:
1. Čerství absolventi – hodnocení
studia a vyhlídky
2. Uplatnění absolventů po 1–2
letech v praxi
Průzkumy se zaměřují na
zaměstnanost absolventů, uplatnění
na trhu práce a proces hledání
práce, průměrnou výši mezd,
spokojenost s aktuálním
zaměstnáním a další.
Na základě odpovědí jsou
zpracovávány dlouhodobé vývojové
řady zaměstnanosti absolventů MU,
posuzovány jsou v kontextu
zaměstnanosti a postavení
absolventů VŠ na trhu práce v ČR.
ÚP ČR, krajská pobočka v Brně pro
monitoring absolventů v evidenci
využívá primárně absolventské
statistiky publikované 2x ročně (ke
30.4. a k 30.9. daného roku), tyto
jsou cenným zdrojem informací o
absolventech v evidenci jak podle
stupně a oborů vzdělání, tak i podle
konkrétních škol. Díky tomu lze
odhalit nejen obory, v nichž je
nedostatek/nadbytek absolventů v
regionu ale zároveň také umožňuje
zhodnotit úspěšnost dané školy v
praxi.
Každoročně realizovaný Průzkum
zaměstnanosti v Jihomoravském
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
kraji umožňuje charakterizovat
požadavky zaměstnavatelů v
Jihomoravském kraji na absolventy
škol (stupeň a obor vzdělání) a
taktéž identifikovat spolupráci
konkrétních zaměstnavatelů se
středními školami v kraji případně
také spolupráci s veřejnými
výzkumnými institucemi vč.
vysokých škol. Mezi respondenty je
416 škol a školských zařízení,
působících na území JMK, které
v rámci tohoto průzkumu poskytli
svá data.
JMK – OŠ
Pro COV stavebnictví, strojírenství,
zemědělství a vinařství (pokud SŠ
spolupracuje s více COV, počítá se
vícekrát)
KHK JM

44 spolupracujících SŠ.
1.1.4

1.1.4.1 Rozvinutí
spolupráce SŠ s centry
odborného vzdělávání

Splněno
částečně

-

-

KHK JM: 9 subjektů –
účastníků soutěže.
1 tým za JMK
v celorepublikovém
kole v Praze

1. KHK JM vyhlásila v roce 2015 soutěž
o nejlepší pomůcku vzdělávacího roku
2015/2016 s názvem Jihomoravská
hvězda. Uvedená aktivita sloužila
k prohloubení odborné přípravy nejen
žáků dané školy, ale měla také za cíl
motivovat např. děti v MŠ, ZŠ 1. i 2.
stupně, potažmo žáky SŠ k získání
pozitivního vztahu k odbornému
vzdělávání. Soutěž byla vyhodnocena
a byly vyhlášeny její výsledky za účasti
ministryně školství na strojírenském
veletrhu v říjnu 2016.
2. Ve spolupráci s HK ČR byly žáci ZŠ a
SŠ účastni v celorepublikové soutěži
zaměřené na talenty pro firmy, což byl
i její název. Zde zástupci JMK obsadili
3. místo v rámci ČR.
3. KHK JM je dlouhodobě pověřena
propagací Národní soustavy kvalifikací
(NSK), která umožňuje dodatečné
získání odborné kvalifikace pro
jednotlivé zájemce na trhu práce. Zde
proběhly desítky návštěv u firem
s tím, že i SOŠ byly vyzvány k získání
kvalifikačních předpokladů pro výuku
v tomto systému. Následné zkoušky
po absolvování kurzů jsou realizovány
v prostorách SŠ, kde využívají jejich
vybavení
KHK JM

1.2.1

1.2.1.1 Posilování
zapojení podnikatelů do
výuky

Splněno

Viz 1.1.2.3.

-

Viz 1.1.2.3.

Konference, která se uskutečnila dne
10. 6. 2016, měla za cíl nejen
zpopularizovat práci výrobních firem a
SŠ a ZŠ, ale také vytvořit předpoklady
pro pokračování výuky při praktické
výuce na pracovištích výrobních firem.
Při těchto jednáních byly podávány
informace od jednotlivých SŠ, jaké
počty smluv mají uzavřeny
s jednotlivými firmami, a také jak se
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
podílí na dalších aktivitách v rámci
rozšíření odborné výuky. Nastavení
vzdělávání je od zaměstnavatelů
požadováno pokud možno na strojích,
které odpovídají dnešnímu vybavení,
které však není možno v požadované
míře zainvestovat do vybavení SŠ, a
proto výrobní podniky nabízí využití
jejich výrobních prostředků.

1.2.1

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních a
praktických škol JMK
s potencionálními
zaměstnavateli

Splněno
částečně

50.000 Kč

-

Komora sociálních podniků (KSP)
zpracovala projektový záměr celého
systémového projektu. Nutno dále
rozpracovat za finanční i pracovní
účasti JMK.

-

KHK JM

1.2.1

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních a
praktických škol JMK
s potenciálními
zaměstnavateli

1.2.2

1.2.2.1 Využití
potenciálu škol jako
přirozených
komunitních center pro
potřeby veřejnosti a v
životě obce

1.3.1

1.3.1.1 Zlepšování
podmínek pro
doktorské studium

1.3.1

1.3.1

1.3.1.2 Rozvoj kvality
doktorských studií

1.3.1.3 Budování
excelentních
výzkumných týmů

Splněno

Splněno
částečně

Splněno
částečně

Splněno
částečně

Splněno
částečně

-

-

480.000 Kč

6.000.000
Kč

-

-

Ve spolupráci s komorou sociálních
podniků jsme uzavřeli smluvní vztah,
ve kterém komora zajistí
informovanost u zaměstnavatelů pro
jednotlivá setkávání v regionech JMK.
Při dalších aktivitách komory byly
aktivity takto připravované podávány
v rámci školení, seminářů, workshopů,
podnikatelských setkání.

-

480.000 Kč

4 Příklady dobré
praxe

CVV
Ve 4 školách v JMK působí pobočka
CVV poskytující služby veřejnosti

-

20 studentů

Projekt Brno Ph.D. Talent financuje
Statutární město Brno, v roce 2016
běží 6. kolo. Projekt Brno Ph.D. Talent
International nezískal kofinancování z
programu EU Horizont 2020.

-

V roce 2016 podáno
10 projektů
zaměřených na DSP
o celkové částce
117.948.323 Kč.
Hodnocení stále
probíhá.

10 projektů podaných v srpnu 2016
zaměřených na DSP. Současně podány
další 4 projekty, které jsou investiční a
podpůrné pro DSP. Celkem v rámci 14
projektů požádáno o 369.811.904 Kč.

-

Zahájena realizace
dvou projektů v rámci
výzvy „Podpora
excelentních
výzkumných týmů“
od 1. 1. 2017 –
přidělená dotace
314.709.311 Kč.
Stále probíhá
hodnocení (II. kolo) u
8 projektů podaných
v roce 2016 v rámci
výzvy „Excelentní
výzkum“.

Masarykova univerzita: do
excelentních výzkumných týmů
směřovaly dvě výzvy, obě uzavřené v
roce 2016:
1. Podpora excelentních výzkumných
týmů
Podáno 6 projektů v roce 2016,
požadovaná alokace 855.997.129 Kč
Zahájení realizace 2 projektů od 1. 1.
2017 – přidělená dotace 314.709. 311
Kč
Zbývající 4 projekty nebyly podpořeny
2. Excelentní výzkum
Podáno 10 projektů v roce 2016,
požadovaná alokace 2.732.952.163 Kč
Do II. kola hodnocení postoupilo v
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
únoru 2017 8 projektů; stále probíhá
hodnocení

1.3.1

1.3.1.4 Spolupráce
vysokých škol s
aplikační sférou a
aplikace výsledků
výzkumu

Splněno
částečně

-

Podán a podpořen
projekt s názvem
„Rozvoj
komercializace
výsledků VaV
Masarykovy
univerzity“. Projekt
byl ze strany MŠMT
podpořen v plné výši
plánovaného
rozpočtu 25.405.886
Kč (5% z dané částky
je spoluúčast MU).

-

V rámci výzvy OP VVV – Výzva č.
02_16_014 Budování expertních
kapacit – transfer technologií

Komora sociálních podniků
1.3.1

1.3.1.5 Vytvoření
inkubátorů sociálních
podniků

Splněno
částečně

700.000 Kč

490.000 Kč

-

Na projektu se pracuje. Inkubátor
bude otevřen k 1. 4. 2017.
Nutná další spolupráce a finanční
podpora JMK.

1.3.2.

1.3.2.1 Program podpory
Splněno
nadaných studentů v JMK

4.541.000 Kč

4.541.000 Kč

Cca 90 studentů
v programu podpory
nadaných studentů; NJihomoravské centrum pro
trophy, T-exkurze (450
mezinárodní mobilitu
stud.); Podpora
středoškolské odborné
činnosti (60 stud.)

1.3.2

1.3.2.2 Koordinace
podpory rozvoje
nadaných dětí

Nesplněno

-

-

-

-

1.3.3

1.3.3.1 Dotační program
“Do světa”!

Splněno

3.536.700 Kč

3.536.700 Kč

32 podpořených
projektů

JMK – OŠ

1.3.4.

1.3.4.1 SoMoPro 3

Splněno
částečně

27.060.000 Kč 14.287.720 Kč 7 podpořených vědců

Program SoMoPro 3: délka 60 měsíců
(2016 - 2020); 7 podpořených vědců v
r. 2016. Pokračování programu
Somopro 2 – v roce r. 2016
podpořeno 24 vědců.

Projekt EURAXESS ČR:
978 asistencí za rok
2016
1.3.4

1.4.1.

1.4.1

1.3.4.2 Podpora příchodu
zahraničních výzkumných Splněno
pracovníků

1.4.1.1 Formulace návrhů Splněno
částečně
k rozvoji systému
vzdělávání dospělých

1.4.1.2 Zkvalitňování
přístupů ke vzdělávání
dospělých

Splněno
částečně

635.000 Kč

-

SoMoPro: podpořeno
22 výzkumných
pracovníků. V rámci
MCSA (Marie-Curie)
programu – 1 vědecký
pracovník.

Jedná se o podporu v rámci projektů
MSCA, SoMoPRo a EURAXESS.

-

-

-

KHK JM se vyjadřovala
prostřednictvím HK ČR k legislativním
návrhům zaměřeným do oblasti
technického vzdělávání, přičemž
doporučila podle možností
v jednotlivých krajích vytvářet
specializovaná centra pro konkrétní
obory výuky.

2000 Kč

-

Počet aktivit: 1

ANNO JMK - účast v Týdnech
vzdělávání dospělých, náklady na
propagaci z vlastních zdrojů.
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Vazba
na
opatření
SRLZ

1.4.2

1.4.2

Číslo a název aktivity

1.4.2.1 Posílení
informovanosti v oblasti
vzdělávání dospělých
1.4.2.2 Podpora
spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
pro potřeby dalšího
vzdělávání v JMK

Stav
plnění

Náklady

1.200.000
Kč

Splněno

Splněno
částečně

-

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty indikátorů
výstupů

1.200.000
Kč

Počet nových kurzů v
databázi: 549
Počet nových
vzdělavatelů: 10

-

Doplňující komentář
Centrum vzdělávání všem Počet kurzů v databázi celkem: 4327
Počet vzdělavatelů celkem: 179

Centrum vzdělávání všem připravovaný projektový záměr v OP
VVV, do výzvy v r. 2017.

-

KHK JM

1.4.2.

1.4.2.3. Realizace týdnů
vzdělávání dospělých

Splněno

CVV - 1.000
Kč

CVV - 1.000
Kč

Celkové
náklady 115.000 Kč

Celkové
náklady 115.000 Kč

-

V rámci osvětových akcí odborného
vzdělávání se KHK JM účastnila
několika setkání s rodiči žáků ZŠ a
představila jim možnosti studia na
odborných školách v rámci JMK,
zejména s důrazem na potřebnost
nedostatkových odborníků
v požadovaných oborech, jako je
obsluha NC strojů, obráběcí profese
atd.
CVV – pořádání seminář na téma
„Linked-in“.
KHK JM

1.4.2

1.4.2.4 Podpora řešení
potřeb zaměstnavatelů
v oblasti profesního
vzdělávání

Splněno

Rozvoj celoživotního
vzdělávání na MENDELU

1.4.3

1.4.3.1 Profesní
vzdělávání pro
Částečně
pracovníky poskytovatelů splněno
sociálních služeb

1.5.1.1 Koordinace a
informovanost aktérů

-

-

2. KHK JM se intenzivně účastnila
aktivity sektorových dohod v rámci
JMK zaměřených na slévárenství,
z uvedeného dokumentu vyplývají
úkoly pro ZŠ, odborné SŠ i
zaměstnavatele. Tato dohoda je
průběžně hodnocena a naplňována.

1.4.3

1.5.1

-

1. Uvedené požadavky v oblasti
profesního vzdělávání jsou zahrnuty
do připravovaných materiálů
vytvořených pro centra vzdělávání
v oblasti stavebnictví a strojírenství
v JMK, které naplňují požadované
systémové změny, které jak věříme,
pomohou zaměstnavatelům při
rychlém využití absolventů
v jednotlivých oborech vzdělávání.

Nesplněno

Splněno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projektový záměr byl předložen a
schválen programovým partnerstvím
MPSV; finalizace projektové žádosti,
odevzdání žádosti v r. 2017.

KHK JMM - 9 setkání.

KHK JM, spolek, byl pověřen
zastupováním JMK v rámci výzvy
směřující do aktivit Paktů
zaměstnanosti. V roce 2016 byl podán
projekt, který po doplnění byl přijat,
do konce r. 2016 byly sestaveny
realizační týmy a provedena příprava
pro úspěšné zvládnutí zahájení
projektu stanoveného na 1. 3. 2017.

ÚP ČR – 14 jednání.

ÚP ČR, krajská pobočka v Brně řeší ve
svém pracovním pořádku problémy
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
spojené s realizací státní politiky
zaměstnanosti na území
Jihomoravského kraje. Dlouhodobě je
navázána úzká spolupráce mezi
zástupci Krajské pobočky ÚP ČR v Brně
a regionální samosprávou a státní
správou, odbory, zaměstnavatelskými
svazy, hospodářskými komorami,
nestátními neziskovými organizacemi
atd. V letošním roce se na úrovni
vedení Krajské pobočky ÚP ČR v Brně
uskutečnilo již 14 takových jednání.
KHK JM
V roce 2017 jsou naplánované aktivity
na spolupráci se SOŠ a získání tak
studentů, kteří neukončili odborné
vzdělání na úrovni SŠ, a dále ve
spolupráci s úřadem práce v JMK a
získáním požadavků zaměstnavatelů o
potřebných profesích, aktivita bude
směřována do přípravy studentů na
požadované profese trhu práce.

1.5.1

1.5.1

1.5.1.2 Partnerství
Jihomoravského paktu
zaměstnanosti

1.5.1.3. Zasíťování
základních stakeholderů
v oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti

Splněno

Splněno

-

KSP:
50.000 Kč

-

-

ÚP ČR, krajská pobočka v Brně řeší ve
svém pracovním pořádku problémy
spojené s realizací Jihomoravského
Schválený projekt –
realizace od 1. 3. 2017. paktu zaměstnanosti. S realizátorem
projektu - s KHK jižní Moravy – jsou
navázány velmi úzké vazby a vznikající
problémy jsou neprodleně řešeny.
Ředitelé kontaktních pracovišť Krajské
pobočky ÚP ČR v Brně jsou na
poradách vedení pravidelně
informováni o postupu prací na tomto
projektu. Byla navázána úzká
spolupráce mezi zástupci ÚP a HK na
úrovni okresů. V letošním roce se na
úrovni vedení Krajské pobočky ÚP ČR
v Brně zatím uskutečnila 3 jednání
s vedením KHK jižní Moravy.

-

KHK JM - V rámci sociálního podnikání
se uskutečnilo několik setkání
v jednotlivých regionech, na kterých
se zúčastňovali regionální partneři za
hospodářské komory, včetně KHK JM.
Uvedená problematika byla
projednávána i na úrovni tripartit.
Zaměstnavatelská delegace
v tripartitě JMK se zabývala uvedenou
problematikou na samostatných
jednáních v roce 2016 i na společném
jednání s odborovými svazy.
KSP - Na projektu se pracuje.

1.5.2

1.5.2.1 Realizace
Splněno
průzkumu zaměstnanosti

84.700 Kč

84.700 Kč

Dotazníkové šetření probíhalo do
konce února 2016 ve spolupráci
s Úřadem práce – Krajskou pobočkou
v Brně. Každoročně je aktualizována
Osloveno 3555
zaměstnavatelů v JMK. rozesílací databáze zaměstnavatelů
(vyřazení firem zaniklých, začlenění
firem nově založených). Návratnost
vyplněných dotazníkových archů je
výjimečně vysoká, bylo získáno
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
celkem 2678 vyplněných dotazníků,
které byly zpracovány do závěrečné
analytické zprávy doplněné o četné
mapové výstupy.

1.5.2

1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání

Splněno
částečně

450.000 Kč

200.000 Kč

-

ÚP ČR, krajská pobočka v Brně trvale
intenzivně spolupracuje s Komorou
sociálních podniků v JMK. Zástupci
sociálních podniků jsou pravidelně
zváni k projednávání možností
uplatnění cílových skupin sociálního
podnikání na trhu práce. Informace o
velikosti a územním rozložení
jednotlivých cílových skupin jsou
průběžně sdíleny.
KSP: Průběžně plněno. Nutná finanční
spoluúčast JMK.
KHK JM
Úzká spolupráce s úřady práce na
okresní i krajské úrovni generovala
požadavky od podnikatelů a tím byla
dána možnost čerstvým absolventům
se urychleně zařadit do
rekvalifikačních kurzů podle těchto
požadavků.

1.5.3.

1.5.3.1 Sledování efektů
rekvalifikací

Splněno

-

-

-

ÚP ČR, krajská pobočka v Brně v rámci
celoživotního vzdělávání sleduje
uplatnitelnost účastníků
rekvalifikačních kurzů ve formách
zabezpečovaných a zvolených
rekvalifikacích. Cílem je především co
nejefektivněji zvýšit jejich šance na
trhu práce. Upřednostňovány jsou
především zabezpečované
rekvalifikace, neboť jsou realizovány v
rámci kraje v souladu s potřebami
trhu práce. V roce 2016 bylo do
zmiňovaných rekvalifikací pro
manuální a duševní povolání zařazeno
1387 klientů, z nich úspěšně ukončilo
1289 klientů. Umístěných bylo 701
klientů. Nejnižší počet umístěných
uchazečů se projevil u kurzů Základy
obsluhy osobního počítače a
Asistent/ka, sekretář/ka 62-008-M.
Využití zvolené rekvalifikace vyžaduje
aktivitu a iniciativu ze strany
uchazeče, který se nejen rozhoduje o
svém dalším profesním směřování, ale
zároveň vybírá kurz tak, aby mu co
nejvíce pomohl. Klient je více
motivován k učení i následnému
využití nových poznatků a dovedností,
tudíž se u této formy projevuje
uplatnitelnost téměř na 90%.
Efektivita úspěšnosti je dána
individuálním posouzením požadavku
klienta odbornou komisí. Nepatrný
neúspěch následného umístění je
zaznamenán v oblasti služeb, a to u
kurzů směřujících k zahájení SVČ jako
jsou kosmetické služky, pedikúra,
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
manikúra.
KHK JM

1.5.4.

1.5.4.1 Informovanost o
flexibilních způsobech
práce

Splněno

-

-

-

Ve spolupráci s vědeckotechnickými
parky VTP a BTP došlo k získání
přehledu o osvětě a uplatňování
flexibilních způsobů práce. Tato
aktivita byla především směřována do
oblasti výrobně-vývojových firem, kde
se předpokládá samostatná práce
zaměstnanců bez ohledu na pobyt
v prostorách firmy. Tento trend se
především rozvíjí ve společnostech
zaměřených na IT techniku a
spolupráci s vědeckými pracovišti,
potažmo aplikační sférou.
ÚP ČR, krajská pobočka v Brně, v
rámci úkolů stanovených mu zákonem
trvale intenzivně pracuje se
zaměstnavateli, a to i s cílem zvýšit
důraz na rozvoj nových forem
zaměstnávání. Tato otázka je řešena
při každé tzv. „monitorovací návštěvě
u zaměstnavatelů“, kterých bylo v
roce 2016 prováděno zhruba 180
každý měsíc.
Regionální rozvojová agentura JMK
JMK
1. Publikace Survival Kit

1.5.5.

1.5.5.1 Péče o zahraniční
Splněno
pracovníky

234. 200 Kč

234.200 Kč

Vydáno 1 000 ks
publikace
1x Aktualizovaný web

Bylo vydáno a distribuováno 1 000 ks
publikace Survival Kit, který je
primárně určený pro zahraniční
investory a jejich zahraniční
zaměstnance. Publikace je využívaná i
v rámci propagace Jihomoravského
kraje v zahraničí.
2. web Survival Kit
Dle statistik Google analytics byl web
Survival Kit v roce 2016 navštívený ze
150 zemí světa

1.5.5

2.1.1

1.5.5.2 Brno Expat Centre Splněno

2.1.1.1. Zavádění
komplexního přístupu
k Age managementu

Splněno

-

-

-

-

Vydání tištěného
průvodce Welcome to
Brno Guide for Expats.

V rámci podpory Regionální inovační
strategie JMK probíhá propojování
vysoce kvalifikovaných cizinců, kteří
svými zkušenostmi a znalostmi
přispívají k mezinárodnímu rozvoji
města.

KHK JM připravila ve spolupráci
s dalšími partnery využití
zaměstnanců spadajících do zájmu
společnosti 50+, a to tím způsobem,
Podaný projekt v rámci že byl vypracován projekt směřovaný
Přeshraniční
na MPSV, ve kterém jsme chtěli
spolupráce SK-CZ,
vyhovět podle požadavků
začátek realizace
zaměstnavatelů vytvoření specifik pro
plánován na začátek
zachování aktivního přístupu
roku 2017.
zaměstnavatelů při nastavení
vhodných pracovních podmínek
včetně jejich využití při plánování
střednědobých záměrů jejich aktivit.
Obdobný projekt byl podán v rámci
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
Přeshraniční spolupráce SK-CZ
(Interreg) se zaměřením na přípravu a
realizaci vzdělávacích programů
v rámci Age managementu, realizace
projektu je plánovaná (po jeho
schválení) od února 2017.
Age management, z.s.

2.1.2

2.1.2.1 Poradenství a
vzdělávání v oblasti Age
managementu

Splněno
částečně

-

-

-

Dne 14. 3. 2016 byl realizován
odborný seminář „Age management
v sociálních službách“

2.1.3

2.1.3 Zavedení opatření
Age managementu
v organizacích kraje

Nesplněno

-

-

-

-

2.2.1

2.2.1.1 Inovace a péče –
vytváření inovačního
prostředí k podpoře
regionální inteligentní
specializace v kontextu
zdraví a kvality života

Částečně
splněno

-

-

-

Projektová žádost ve spolupráci
s partnery vypracována. V rámci
procesu zhodnocení a schvalování
nebyla řídícím orgánem doporučena
k přidělení dotace.

2.2.2

2.2.2.1 Posílení
informovanosti o
vzdělávání pro seniory

Splněno

-

-

Počet aktivit: 9

JMK - OSV
konference Senior pas, audit FFC v 7
obcích, podpora MSKA

2.2.3

2.2.3.1 Rozvoj
mezigeneračního dialogu Splněno
ve školách

15.0000 Kč

15.0000 Kč

Počet uskutečněných
setkání: 4.

JMK - OSV
Projekt Senioři ve školách
JMK - OSV
Senior pas, Rodinné pasy, Dotační
program pro pečující osoby, Dotační
program na podporu dětských skupin,
Family point, Senior point, Rada
seniorů, Trojlístek, KLAS, Sousedé
plus, Spokojený senior, Tábory pro
děti

2.3.1

2.3.1.1 Realizace
koncepce rodinné
politiky

Splněno

17.177.884 Kč 17.177.884 Kč -

2.3.1

2.3.1.2 Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí

Splněno

1.000.000 Kč

1.000.000 Kč

Počet podpořených
projektů: 48.

JMK - OSV

2.3.1

2.3.1.3 Podpora služeb
pro rodiny
poskytovaných NNO

Splněno

2.996.000 Kč

2.996.000 Kč

Počet podpořených
subjektů: 108.

JMK - OSV

2.3.2

2.3.2.1 Preventivní
programy ve školách

splněno

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

14 podpořených
projektů.

JMK – OŠ
KrÚ JMK - Vzdělávání zaměstnanců
v oblasti společenské odpovědnosti,
implementace Politiky společenské
odpovědnosti a Quality management
systému, společensky odpovědné
zadávání VZ.

2.3.2

2.3.2.2 Společenská
odpovědnost

Splněno

KSP:
100. 000 Kč

-

-

KHK JM se podílela na vyhodnocování
společenské odpovědnosti v rámci
jednotlivých firem, předkládala
vhodné společnosti, které naplňují
požadavky odpovědného
zaměstnavatele a byla účastna při
vyhlašování soutěží zaměřených do
této oblasti.
KSP: Průběžně plněno. Nutná finanční
účast JMK.
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Vazba
na
opatření
SRLZ

2.3.3.

Číslo a název aktivity
2.3.3.1 Koordinace a
realizace vzdělávacích
aktivit neziskových
organizací

Stav
plnění

Splněno

Částka
z rozpočtu
JMK

Náklady

1.160.000 Kč

1.160.000 Kč

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář

Počet účastníků: 1053;
počet zapojených NNO Asociace nestátních neziskových
- 100 členských -25
organizací JMK (ANNO)
nečlenských
JMK – OŠ
samospráva JMK neshledala podporu
víceletého financování neformálního
vzdělávání za potřebnou; pro tuto
oblast se vyhlašují dva samostatné
dotační programy

2.3.3

2.3.3.2 Podpora
víceletého financování
neformálního vzdělávání

Nesplněno

-

-

-

2.3.3

2.3.3.3 Rozvoj podmínek
pro práci s mládeží

Splněno

5.671.100 Kč

5.671.100 Kč

75 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.3.3

2.3.3.4 Podpora
naplňování “Koncepce
Splněno
podpory mládeže v JMK”

1.096.204 Kč

1.096.204 Kč

24 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.3.3

2.3.3.5 Iniciativy mládeže
Splněno
– mládež kraji

1.000. 000 Kč 500.000 Kč

34 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.4.1

2.4.1.1 Koordinace a
podpora informačních
aktivit předcházejících
sociálnímu vyloučení

-

-

-

Nesplněno

-

Komora sociálních podniků:
Problematika rozpracovávána a
průběžně uváděna do praxe.
Nutná finanční spoluúčast JMK.
KHK JM tak jako OHK v regionech se
podílela na informačních aktivitách
směřujících na jednotlivé
zaměstnavatele v oblasti sociálních
přístupů a ve spolupráci s komorou
sociálních podniků se vzájemně
informovaly o připravených aktivitách
v roce 2016 a možnostech zapojení do
metodik v roce 2017.

2.4.1

2.4.1.2 Rozvoj podmínek
pro soc. podnikání

Splněno
částečně

KSP:

KSP:

600.000 Kč

450.000 Kč

2.4.1

2.4.1.3 Posílené role
MAS, obcí a NNO
v prevenci i při řešení
sociálního vyloučení

Nesplněno

-

-

-

-

2.4.2

2.4.2.1 Posilování
lokálních partnerství

Splněno

-

-

2x obec KPSVL, 1 obec
vzdálená spolupráce s
ASZ

Agentura pro sociální začleňování

-

2.4.2

2.4.2.2 Posílení přípravy
obcí na uplatnění KPSVL

Splněno
částečně

-

-

-

Agentura pro sociální začleňování Vyjednávání s obcemi a MAS o
budoucí spolupráci dle nových
podmínek spolupráce v rámci KPSVL s
ASZ. Využití podpory KÚ JMK seminář pro zájemce, šíření info,
podpora rozvoje tématu k řešení
situace sociálního vyloučení atd.

2.4.2

2.4.2.3 Realizace KPSVL

Splněno
částečně

-

-

Počet obcí realizujících
KPSVL: 2.

Příslušný dotační titul OPZ KPSVL pro
obce při JMK bude otevřen v lednu
2017 (včetně Brna).

2.5.1

2.5.1.1 Koordinace
procesu integrace cizinců Splněno
na území JMK

Nelze vyčíslit

Nelze vyčíslit

Nelze vyčíslit

Zpracování zprávy o migraci v JMK za
rok 2016 – podklad pro souhrnnou
zprávu o migraci (garantem je
Ministerstvo vnitra ČR)
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Vazba
na
opatření
SRLZ

Číslo a název aktivity

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty indikátorů
výstupů

Doplňující komentář
4x zpracovaný kvartální monitoring
situace integrace cizinců na území
JMK
http://www.cizincijmk.cz/folder/521
2x setkání regionální platformy
aktérů integrace

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Aktivní zapojení JMK do
procesů naplňování cílů
Koncepce integrace
cizinců, ve spolupráci
s klíčovými aktéry
integrace působícími na
regionální úrovni

Celkové
náklady
projektu
AMIF/1/03:
6.523.068 Kč
Splněno

Realizace projektů: Jihomoravské
regionální centrum na podporu
integrace cizinců I. (AMIF/1/03;
1.10.2015-30.06.2016)

Podíl JMK na
celkových
nákladech
projektu
AMIF/1/03:
652.307 Kč

Celkové
náklady
projektu
AMIF/10/01:

Podíl JMK na
celkových
nákladech
projektu
21.996.735 Kč AMIF/10/01:

1 540 unikátních
klientů
16 025 výkonů
intervencí

2.199.674 Kč

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Jihomoravské regionální centrum na
podporu integrace cizinců II.
(AMIF/10/01; 01.07.201630.06.2019)
Partneři projektů: Statutární město
Brno; Organizace pro pomoc
uprchlíkům; Diecézní charita Brno;
Základní škola a Mateřská škola,
Brno, Staňkova 14; Armáda spásy;
Komixxx z.s.; Střední škola stavebních
řemesel Brno - Bosonohy p.o.; Lipka –
školské zařízení pro environmentální
vzdělávání

Kurzy českého jazyka: V rámci projektů AMIF/1/03 a
808 podpořených osob AMIF/10/01 byly realizovány tyto
aktivity zaměřené na podporu
Kurzy SKO: 73
integrace na TP:
podpořených osob

Kurzy českého jazyka
PC kurzy: 54

Kurzy socio-kulturní orientace
podpořených osob

PC kurzy
Odborné právní
Podpora integrace cizinců
Splněno
na trh práce

Nelze vyčíslit

Nelze vyčíslit

poradenství: 295
podpořených osob
Odborné sociální
poradenství: 501
podpořených osob
Poradenství se
zaměřením na
adaptabilitu na TP: 12
podpořených osob



Odborné právní poradenství



Odborné sociální poradenství vč.
terénní sociální práce, asistence
a tlumočení



Poradenství se zaměřením na
adaptabilitu na trh práce
(zahájení poskytování služby
1.11.2016)

Pozn.: * Splněno = splněno kompletně (případně téměř kompletně); splněno částečně = na aktivitě se pracovalo, ale ještě toho
nezanedbatelná část zbývá; nesplněno = aktivita nebyla dosud realizována, resp. již není relevantní a nebude realizována (uvést důvod
do komentáře).

12

