
PODPORA VZDPODPORA VZDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ V OHK KARVINV OHK KARVINÁÁ
reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055

OperaOperaččnníí program:program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

PrioritnPrioritníí osa:osa: 4.1 Adaptabilita

Oblast podpory:Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a 

konkurenceschopnosti podniků

ŘŘííddííccíí orgorgáán:n: MPSV ČR



MMíísto realizace projektu:sto realizace projektu: Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

CelkovCelkovéé nnááklady projektu:klady projektu: 10 207 318,00 K10 207 318,00 Kčč

Realizace projektu:Realizace projektu: 1.12.2010 1.12.2010 –– 30.11.201330.11.2013

RealizRealizáátor projektu:tor projektu: OHK KarvinOHK Karvináá



�� zvýzvýššeneníí adaptability a adaptability a zamzaměěstnatelnostistnatelnosti zamzaměěstnancstnancůů

prostprostřřednictvednictvíím jejich dalm jejich dalšíšího profesnho profesníího vzdho vzděělláávváánníí

�� zvýzvýššeneníí konkurenceschopnosti 9 konkurenceschopnosti 9 ččlenských firem OHK lenských firem OHK 

KarvinKarvináá

�� podpora zavedených systpodpora zavedených systéémmůů RLZ v rRLZ v ráámci OHK Karvinmci OHK Karvináá

�� rozvoj kvalifikace a klrozvoj kvalifikace a klííččových dovednostových dovednostíí zamzaměěstnancstnancůů

ččlenských firem OHK Karvinlenských firem OHK Karvináá

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU



CCÍÍLOVLOVÁÁ SKUPINASKUPINA

= zamzaměěstnancistnanci 9-ti členských firem OHK Karviná rozdělených do 5 skupin, tj.:

1)1) ManagementManagement (25 osob)
- obchodní ředitelé/ky, ekonomický ředitel/ka, personální ředitel/ky, výrobně-technický ředitel/ka,
personální manažeři/rky, vedoucí provozovny, vedoucí oddělení elektro

2)2) TechniciTechnici (70 osob)
- technologové výroby, konstruktéři/rky, revizní technici/čky, projektanti/ky, technici/čky zakázek,

specialisti/ky

3)3) ObchodnObchodníí a na náákupkupččíí (60 osob)
- obchodníci pro tuzemsko, pracovníci/ce oddělení prodeje, obchodní reprezentanti/ky, prodejci

4)4) MistMistřřii (45 osob)
- mistr/mistrová výroby, mistr/mistrová montáží, mistr/mistrová elektro

5)5) OstatnOstatníí THPTHP (60 osob)
- asistenti/tky ředitele, asistent/ka generálního ředitele, spojovatel/ky, účetní, ekonom/ky,

fakturanti/ky, asistenti/ky pro velkoobchod, personální referenti/tky, provozně-techničtí referenti/
rentky



SPOLESPOLEČČNOSTI ZAPOJENNOSTI ZAPOJENÉÉ DO PROJEKTUDO PROJEKTU
(tzn. p(tzn. přřííjemci vejemci veřřejnejnéé podpory):podpory):

1.  1.  AQM s.r.o.AQM s.r.o.
- sídlo: Bohumín, vznik: r. 2002
- nabídka vlastního sortimentu nealkoholických nápojů

2.  ASTRA Office s.r.o.ASTRA Office s.r.o.

- sídlo: Karviná, vznik: r. 2006
- velkoobchod a maloobchod s kancelářskými potřebami a 

smíšeným zbožím

3.  Gates Gates HydraulicsHydraulics s.r.o.s.r.o.

- sídlo: průmyslová zóna Nové Pole Karviná, vznik: r. 2005
- výroba hydraulických součástek a montáž hydraulických hadic 

v oblasti průmyslové a zemědělské techniky



4.  MADT a.s.MADT a.s.

- sídlo: Orlová, vznik: r. 1992
- dodavatel kvalitních technologií pro hydroizolace plochých 

střech a zateplování plášťů budov, revitalizace panelových domů

5.  MMöölnlyckelnlycke HealtHealt Care Care KliniproKlinipro s.r.o.s.r.o.

- sídlo: průmyslová zóna Nové Pole Karviná, vznik: r. 2002
- světový výrobce zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

6.   StantStant ManufacturingManufacturing s.r.o.s.r.o.

- sídlo (závod): Karviná, vznik: r. 2004
- výroba uzávěrů a těsnění do palivových nádrží pro výrobce vozů

světových značek 



7.   LIFT COMPONENTS s.r.o. LIFT COMPONENTS s.r.o. 

- sídlo: průmyslová zón Nové Pole v Karviné, vznik: r. 
- komplexní činnost v oblasti zdvihacích zařízení, výtahů a plošin 

od nosnosti 50 do 5 000 kg (návrhy, výroba, dodávka, montáž a servis)

8.   LIFT SERVIS s.r.o. LIFT SERVIS s.r.o. 

- sídlo: Karviná, vznik: r. 1991
- poskytování pohotovostní služby na opravu a vyproštění osob,

provádění stavebních a zámečnických prací, projekce,servis a 
montáž trakčních a hydraulických výtahů

9.   TechnickTechnickéé sluslužžby Karvinby Karvináá a.s. a.s. 

- sídlo: Karviná, vznik v r. 1996
- působnost v oblasti odpadů, údržba komunikací, zeleně, veřejného

osvětlení a čištění města Karviná



�� proprošškolenkoleníí 260260 osob;

�� 1 5701 570 úspěšných absolventabsolventůů kurzkurzůů;;

� vytvoření a realizace 66 komplexních vzdvzděělláávacvacíích programch programůů;;

� vytvoření 2626 nových inovovaných kurzinovovaných kurzůů na míru členům cílové

skupiny;

�� rozrozšíšířřeneníí odborných znalostí a zvýzvýššeneníí kvalifikace zaměstnanců, 

zlepšení jejich klíčových dovedností a posílení udržitelnosti 

pracovního místa v době ekonomické krize a zaměstnatelnosti.

VÝSTUPY PROJEKTUVÝSTUPY PROJEKTU



1)1) VzdVzděělláávváánníí Top ManagementuTop Managementu
(kurzy: Efektivní komunikace, Implementace změn do praxe a environmentální téma, Zvyšování
výkonnosti firmy a téma RP, Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení, Řízení změn 
ve stagnaci a krizi); 

2)2) VzdVzděělláávváánníí TechnikTechnikůů
(kurzy: Zvyšování výkonnosti firmy, Implementace změn do praxe a envi téma, Efektivní
komunikace, Komunikace v konfliktních situacích, Leadership);

3)3) VzdVzděělláávváánníí ObchodnObchodnííkkůů a na náákupkupččííchch
(kurzy: Obchodní právo v ČR a EU, Efektivní obchodní jednání, Obchodní dovednosti, 
Komunikace v konfliktních situacích, Psychologie prodeje);

4)4) VzdVzděělláávváánníí MistrMistrůů
(kurzy: Aplikace ISO norem do každodenní praxe, Právní povědomí pro mistry, Manažerské
techniky pro mistry,  Zvládání konfliktních situací, Základy Kaizen, štíhlé výroby a envi téma);

5)5) VzdVzděělláávváánníí ostatnostatníích THPch THP

(kurzy: Stres a jeho odstra(kurzy: Stres a jeho odstraňňovováánníí, , TimeTime management a plmanagement a pláánovnováánníí, , VnitrofiremnVnitrofiremníí komunikace);komunikace);

6)6) VzdVzděělláávváánníí ITIT

(MS Excel pro st(MS Excel pro střřednedněě pokropokroččililéé, MS Excel pro pokro, MS Excel pro pokroččililéé, MS PowerPoint)., MS PowerPoint).

VZDVZDĚĚLLÁÁVACVACÍÍ AKTIVITYAKTIVITY



KONTAKTY:KONTAKTY:

OkresnOkresníí hospodhospodáářřskskáá komora Karvinkomora Karvináá

Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná

tel.: 596 311 707

e-mail: hkok@hkok.cz


