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úvodní slovo
Díky snaze, píli a odhodlání celého týmu dobrovolníků byl
odveden velký kus práce, který vedl k úspěšnému založení
a nastartování činnosti organizace. Za velmi krátkou dobu
předchozího období se podařilo sladit vize zakládajících členů a ředitelky organizace, jež byly deklarovány
zakládací listinou. Jsem velmi ráda, že se již v raném mládí
organizace podařilo zahájit přípravné fáze pro udělení
akreditačních rozhodnutí a tím jsme mohli vzdělávací kurzy
zahájit již brzy po novém roce. Doufám, že tímto rychlým
tempem růstu aktivit budeme pokračovat i v následujících
letech.

naše poslání
Našim posláním je poskytovat kvalitní odborné celoživotní
vzdělávání a zvyšovat úroveň vzdělanosti a uplatnitelnosti
osob na pracovním trhu.

naše vize
Účast společnosti na celoživotním vzdělávání s uplatněním
na pracovním trhu.

Ing. Kristýna Brzáková, ředitelka
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v roce 2014 jsme
Vlastní činnost organizace jsme zahájili zápisem do veřejného rejstříku neziskových organizací dnem 15.10.2014
a současně podepsáním zakládací listiny. Po formálních
náležitostech jsme již započali vlastní činnost. V tomto roce
jsme zmapovali trh vzdělávacích aktivit a trh poptávky po
vzdělávání ve firmách v Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji. Osobně jsme získali informace o požadavcích na
obory vzdělávacích kurzů a identifikovali jsme nedostatky
na trhu vzdělávání v následujících oborech: strojírenství
a programování. V těchto oborech jsme proto začali s
přípravou žádostí o akreditaci vzdělávacích programů,
které, což již nyní víme, byly úspěšné přijaty. Naše organizace tím dosáhla svého prvního úspěchu týkajícího se
rozhodnutí o akreditaci kurzů:
•
•
•
•

Základní kovoobráběčské práce (301 hod)
Programátor CNC strojů (204 hod)
Obsluha CNC obráběcích strojů (201 hod)
Čtení a kreslení technické dokumentace (50 hod)

V další fázi rozvoje organizace v oblasti vzdělávání jsme
navázali kontakt a vytvořili spolupráci s externím lektorem
ve vytyčené oblasti. Profesionalitu vzdělávaných oborů jsme
zaštítili spoluprací se Střední školou strojní, stavební
a dopravní v Liberci.
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v roce 2015 budeme
Plánovaných aktivit v naší organizaci pro nadcházející rok
a další léta je spousty. Hlavní témata, která jsou pro nás
stěžejní, se týkají za prvé profesního vzdělávání ve firemní
a soukromé sféře, za druhé realizace vlastních inovativních
projektů v oblasti vzdělávání. V budoucím roce je naším
plánem uspořádat profesní vzdělávání zaměstnanců pro
soukromé firmy v oborech, ve kterých máme akreditované
kurzy. Vlastní odbornou kapacitu chceme rozšířit o dalšího
externího lektora, který zajistí větší odbornost a různorodost kurzů. Plánujeme podat žádost o udělení autorizace
k závěrečným zkouškám profesní kvalifikace. Tím se
staneme autorizovanou osobou a budeme vykonávat
závěrečné zkoušky s vydáváním Osvědčení o získání
profesní kvalifikace.
Pro nadcházející rok plánujeme také využít možností
dotačních titulů a realizovat vlastní vzdělávací projekt.
Orientovat se chceme na inovace a inovativní přístupy ve
vzdělávání a uplatnění osob na trhu práce. Financování
aktivit z dotačních programů je závislé na termínu vyhlášení
výzev pro příjem žádostí. Plánování a přípravu projektu
a projektové žádosti proto plánujeme až na druhý půlrok
2015. Realizaci projektu pak na následující roky.
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tak jsme hospodařili
výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 [Kč]
výnosy
náklady
náklady za služby

5000,-
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přehled aktiv a pasiv k 31.12.2014 [Kč]
aktiva
bankovní účet
výsledek hospodaření

15000,-

pasiva
vlastní jmąění

20000,- 5000,-
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