VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015

2015

ÚVODNÍ SLOVO
NAŠE POSLÁNÍ
NAŠE VIZE
V ROCE 2014 JSME
V ROCE 2015 BUDEME
TAK JSME HOSPODAŘILI

5
5
5
7
11
13

úvodní slovo
Rok 2015 považuji za úspěšný start naší organizace na poli
vzdělávacích institucí nejen v Liberci a Libereckém kraji, ale celorepublikově. Díky rychlému nastartování činnosti v roce 2014 a progresivnímu
pokroku během roku 2015 jsme získali úspěchy, jak v oblasti akreditace
kvalitních vzdělávacích programů, tak v oblasti realizaci vzdělávacích
programů ve firmách našich zákazníků. Realizované firemní vzdělávání
považuji za hlavní finanční podporu k našemu rozvoji v oblasti
vytyčených strategických cílů. Věřím, že úspěchů jako doposud, bude do
budoucna čím dál více a naše vize se stane skutečností.

5
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

v roce 2015 jsme
Realizované kurzy
Rok 2015 byl již plnohodnotným zejména z hlediska času,
tudíž proběhlých aktivit bylo podstatně více. V průběhu
prvního pololetí jsme uspořádali a začali realizovat tři
vzdělávací akreditované programy pro zaměstnance
v rámci firemního vzdělávání. Našimi zákazníky byly tři
firmy, které požadovaly zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců ve strojírenském odvětví. Ve všech případech se
jednalo o kurz Základní kovoobráběčské práce, který má
hodinovou dotaci 301 hodiny. Kurz zakončovali účastníci
zkouškou před autorizovanou osobou a získali Osvědčení
o získání profesní kvalifikace a Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Celkem bylo proškoleno
18 účastníků, kteří uspěli a prohloubili si tak svojí profesní
kvalifikaci.
APPROVED

Nové akreditace a autorizace
Současně jsme v průběhu prvního pololetí zažádali
a úspěšně získali od Ministerstva průmyslu a obchodu
Rozhodnutí autorizace pro profesní kvalifikaci Základní
kovoobráběčské práce. Stali jsme se tímto autorizovanou
osobou pro provádění zkoušek. Díky tomu byly všechny
autorizované zkoušky pro naše klienty a jejich zaměstnance prováděny pod naší hlavičkou. Na základě komunikace s firmami jsme se následně rozhodli pro akreditace
a autorizace dalších vzdělávacích programů a zkoušek.
Našim dílčím úspěchem v druhé půlce roku bylo udělení
rozhodnutí autorizace pro profesní kvalifikace Seřizovač
vstřikovacích lisů pro zpracování plastů. Díky tomu jsme
se stali autorizovanou osobou pro provádění zkoušek pro
tuto kvalifikaci. Navázali jsme podáním žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu pro tuto kvalifikaci.
Současně jsme rozšířili naší škálu vzdělávacích programů
o firmami požadovaný vzdělávací program Základní
kovoobráběčské práce v kratším rozsahu 150 hodin.

Vizuální identita
V závěrečném období roku jsme se věnovali vytvoření
vizuální identity organizace. Externě jsme si nechali navrhnout a po korekcích zhotovit kompletní sadu
grafických předloh k prezentaci organizace i k běžnému
komunikačnímu využití. Ve shodném grafickém provedení
budou vytvořeny i webové stránky organizace na adrese
www.corzu.cz. Po ukončení kurzů jsme se orientovali na
vytvoření webu organizace po stránce obsahové
a programové. V tuto chvíli je grafický a obsahový návrh
připraven a čeká na zpracování webovým programátorem.
Byly vytvořeny a natištěny osobní vizitky k reprezentaci
naší organizace.
Tým
Vzhledem k plnému nastartování aktivit organizace jsme
začali spolupracovat smluvně s lektorem Ing. Davidem
Kočím, který jako strojní inženýr a pedagog zaštiťuje
jednotlivé vzdělávací programy a zkoušky svojí vysokou
odborností. V návaznosti na místo realizace kurzu jsme
do týmu přizvali další externí lektory, kteří vykonávali
lektorskou činnost na kurzech v různých částech republiky.
Pro odbornou praktickou konzultaci jsme zapojili do naší
aktivity odborníka a lektora z plastikářského odvětví.
Projekty a strategie
V druhé půli roku 2015 jsme začali také pracovat na
přípravách vlastního projektu. Nejprve jsem začali aktualizací strategického plánu pro následující rok a formulací
nových strategických cílů a aktivit. V návaznosti na to jsme
vytvořili rámec výzev z možných dotačních programů
Evropské unie, národních i místních, kterých se budeme
účastnit a projektů, které chceme zrealizovat.
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v roce 2016 budeme
V následujícím roce připravujeme několik zásadních a důležitých aktivit,
které vzešly ze strategického plánu organizace. Hned v prvních měsících
chceme dokončit připravovaný web tak, aby byl plně v provozu.
V průběhu prvního čtvrtletí dokončíme přípravu prvních projektů
a podáme žádost o grand na příslušný úřad. V následujících měsících
máme v plánu připravit ještě další projekty, na jejichž financování
chceme žádat v Operačních programech EU. Díky tomu zrealizujeme
vytyčené aktivity z vytvořeného strategického plánu. Cílem je uspět
a zajistit financování pro alespoň jeden z připravených projektů a začít
koncem roku 2016 realizovat. Projekty cílíme na podporu zaměstnanosti
a vzdělanosti zejména uchazečů a zájemců o zaměstnání v Libereckém
kraji.
V začátku roku se chystáme oslovit vytypované firmy, kterým chceme
nabídnout profesní vzdělávání zaměstnanců. Nabídneme jednak ty
kurzy, u kterých máme schválenou akreditaci včetně autorizace
a samozřejmě kurzy šité na míru zákazníkovi. Cílem je zrealizovat několik kurzů v průběhu celého roku, abychom zajistili financování organizace a jejího dalšího rozvoje.
Na základě požadavků trhu a poptávky firem budeme průběžně
doplňovat další akreditace vzdělávacích programů a autorizace
navazujících zkoušek. Našim dlouhodobým cílem je také zvyšovat kvalitu
vzdělávání a tak chceme uskutečnit několik kurzů dalšího vzdělávání
pro naše lektory a manažery. Vzdělávání bude směřovat do oblasti
pedagogiky a andragogiky, do oblasti projektového řízení a sociálních
inovacích.
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tak jsme hospodařili

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 (v Kč)
Výnosy
Tržby za vlastní výkony

598000

Výnosy celkem

598000
Náklady

Spotřebované nákupy

8000

Služby

96000

Osobní náklady

499000

Daně a poplatky

5000

Ostatní náklady

2000

Náklady celkem

610000

Výsledek hospodaření

-12000
Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2015 (v Kč)

Aktiva
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Pasiva
158000 Vlastní jmění
2000 Výsledek hospodaření celkem
160000 Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

20000
-17000
157000
160000
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