Projekt Evropského sociálního fondu
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost získala dotaci z EU prostřednictvím ESF
ve výši 2 256 015,60 Kč na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti
Adast Systems, a.s.“, jehož cílem je zvýšení odborné kompetence zaměstnanců a tím i
stability a konkurenceschopnosti firmy.

Identifikace projektu
Název projektu: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Adast Systems, a.s.“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005595
Datum zahájení projektu: 01. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 09. 2019
Celková výše dotace projektu : 2 256 015,60 Kč

Popis projektu
Projekt řeší zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí většiny zaměstnanců
společnosti a odstranění nesouladu mezi jejich kvalifikační úrovní a budoucími potřebami
společnosti.
Příjemce dotace Adast Systems, a.s. vnímá investici do vzdělávání zaměstnanců jako velmi
efektivní dotaci poskytnutou ESF jako účelnou pro rozvoj společnosti i pro rozvoj regionu.
V současné době, kdy se s obtížemi získávají z pracovního trhu odborně zdatní a spolehliví
pracovníci se společnost rozhodla vychovávat si odborníky přímo ve firmě a využít přitom
vlastní odborníky z praxe. Důležitost realizace projektu vychází mimo jiné z pravidelného
zjišťování vzdělávacích potřeb každého zaměstnance a z rozvojových záměrů firmy.
Předmětem projektu je komplexní obecné i odborné vzdělávání vybraných zaměstnanců
společnosti.
Realizace tohoto projektu povede k dosažení strategických cílů firmy, tj. udržení
zaměstnanosti, obratu a zisku. Školení proběhnou s pomocí externích dodavatelů a
interních lektorů (odborníci z praxe).
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo
obdobném vztahu ke společnosti, s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení
práce.
Celkový počet zaměstnanců: 129
Celkový počet účastníků vzdělávání : 110
Celkový počet účastníků ve věku nad 55 let: 37
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Aktivity projektu:
V rámci projektu jsou zaměstnanci společnosti školeni v následujících oblastech, dle
konkrétní pracovní náplně zaměstnance:
-

Obecné IT
Specializované IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Technické a jiné odborné vzdělávání
Interní lektor – interní odborné vzdělávací kurzy

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšit odborné kompetence 80 % zaměstnanců, což znamená
zvýšit jejich pracovní schopnosti a dovednosti, a tím i stabilitu a konkurenceschopnost
firmy.
Vedlejším cílem je vnést do systému vzdělávání prvek odbornosti a kontroly.
Cestou k dosažení cílů je proškolení vybraných skupin pracovníků formou firemních
skupinových kurzů, pro specialisty se počítá se vzděláváním v otevřených kurzech. Projekt
má také za cíl motivovat zaměstnance, aby se neustále zlepšovali a zajistili si především
v pokročilejším věku odpovídající pozici a konkurenceschopnost ve firmě.

Kontaktní osoba projektu:
Ing. Pavel Pokorný
Email: pokorny@adastsystems.cz
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