AKČNÍ PLÁN PAKTU ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ŘEŠENÁ OBLAST

I.Q

II.Q

Zapojení Karlovarského kraje
do sítě paktů zaměstnanosti x
ČR

x

x

x

Podpora polytechniky na ZŠ

Zvýšení kvality odborného
vzdělávání ve spolupráci se
zaměstnavateli – pilotní
ověření prvků duálního
systému vzdělávání v
Karlovarském kraji

x

Exkurze kariérových poradců
x
k zaměstnavatelům

x

x

2022
III.Q

x

x

x

IV.Q

x

x

x

DOBA PLNĚNÍ

NOSITEL/PARTNER
REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE
Zodpovídá: KHK KK
Partneři:
9. - 10. 6. 2022
Karlovarský kraj,
(bude upřesněno dle
Celostátní setkání paktů zaměstnanosti ze všech krajů
Krajská pobočka ÚP
epidemiologické
ČR v Karlovarském kraji
ČR v Karlových
situace)
Varech, KARP,
CzechInvest
1. Polytechnické kroužky na školách
2. Polytechnické kempy
09/2020 – 08/2023 Zodpovídá: KHK KK
3. Polytechnické soutěže
4. Exkurze žáků a pedagogů ZŠ u zaměstnavatelů

09/2020 – 08/2023

09/2020 – 08/2023

Zodpovídá: KHK KK

Zodpovídá: KHK KK

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Celostátní setkání paktů zaměstnanosti ze všech krajů ČR v
Karlovarském kraji, za účelem výměny zkušeností.

KLÍČOVÉ VÝSTUPY

FINANCOVÁNÍ

financování z
realizované celostátní prostředků nositele
setkání
a partnerů
(signatářů PZ ZK)

Podpora základních škol s rozšířenou výukou polytechniky a v
nich aktivity, které podněcují zájem žáků o polytechnické
počet zapojených škol
vzdělávání, např. exkurze, polytechnické kroužky, kempy a
soutěže.

financování
zajištěno z OP VVV
po dobu trvání
projektu (IKAP 2)

1. Spolupráce zaměstnavatelů a škol na přípravě a
realizaci odborného vzdělávání s prvky duálního systému
2. Odborná výuka žáků s prvky duálního systému
3. Řemeslné workshopy ve firmách ve spolupráci se SŠ
4. Popularizační kampaň
5. Sdílení zkušeností a dobré praxe vzdělávání s prvky
duálního systému

Rozvoj spolupráce mezi firmami a odbornými školami na
regionální úrovni zaměřené na prohloubení přístupu obou
stran k odbornému vzdělávání. Cílem spolupráce je definovat
a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického
počet zapojených škol
vyučování (odborného výcviku, odborné praxe) v reálném
prostředí firem a implementovat vybrané prvky duálního
vzdělávání v prostředí Karlovarského kraje.

financování
zajištěno z OP VVV
po dobu trvání
projektu (IKAP 2)

pravidelné exkurze pro kariérové poradce k
zaměstnavatelům

Organizace pravidelných exkurzí pro kariérové poradce k
zaměstnavatelům. Program exkurze bude obsahovat
představení firmy, prohlídku provozu, představení profesí a
pracovních pozic, nabídku akcí pro žáky ZŠ a SŠ apod. Součástí
každé exkurze bude i odborně zaměřený workshop (např.
Moderní technologie ve firmách v Karlovarském kraji, Průmysl
4.0 ve firmách v Karlovarském kraji, Efektivní spolupráce s
firmou, Zapojení odborníků z praxe do výuky, Efektivní exkurze
a stáže ve firmách, Teorie a praxe odborného výcviku u nás i v
zahraničí, apod.) a prostor pro diskusi a výměnu zkušeností
výchovných a kariérních poradců.

financování
zajištěno z OP VVV
po dobu trvání
projektu (IKAP 2)

4 exkurze ročně (12
exkurzí celkem, 10
osob na každé
exkurzi)/ 3 online
exkurze (49 osob)

Můj život po škole

x

x

x

x

2022-

Zodpovídá: KHK KK
webová aplikace pro kariérové poradenství žákům ZŠ a
SŠ – mujzivotposkole.cz

Vzdělávání zaměstnanců
členských firem KHK KK II.
x
Regionální analytickoprognostické pracoviště
zapojeného do systému
prognózování potřeb trhu
práce (KOMPAS)

Rozjeď byznys

Veletrhy pracovních
příležitostí

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5/2019 – 4/2022
(předpoklad
prodloužení do
12/2022)

01/2017 – 12/2022

2022

11/2022

Zodpovídá: KHK KK

1. Obecné IT
2. Měkké a manažerské dovednosti
3. Jazykové vzdělávání
4. Účetní, ekonomické a právní kurzy
5. Technické a jiné odborné vzdělávání

Zodpovídá: Institut
Partněři: KHK KK,
Fungování regionálního odborného analytickoKarlovarský kraj, ÚP prognostického pracoviště zapojeného do systému
krajská pobočka
prognózování potřeb trhu práce (KOMPAS)
Karlovy Vary

Zodpovídá: KHK KK

1. 20 hodin poradenství zkušeného mentora ZDARMA
2. Zpracovaný podnikatelský plán pro své vlastní účely,
banku či soukromého investora
3. Asistenci při založení živnosti nebo obchodní
společnosti
4. Příspěvek 1000 Kč na zřízení živnostenského
listu/5000 Kč na založení obchodní společnosti

Zodpovídá: KHK KK
Partneři: ÚP krajská
pobočka Karlovy
Realizace 3 Veletrhů pracovních příležitostí ve 3
Vary, Karlovarský
okresních městech Karlovarského kraje
kraj, Město Cheb,
Město Sokolov,
Město Karlovy Vary

Webová aplikace pro kariérové poradenství žákům ZŠ a SŠ –
mujzivotposkole.cz, která poskytuje přehledné informace o
jednotlivých povoláních přizpůsobené regionálnímu trhu práce počet uživatelů
a základ finanční gramotnosti. Je určená nejen žákům, ale také aplikace
pedagogům a výchovným poradcům, kterým poskytuje
aktuální informace z oblasti trhu práce a možný výstup a
doporučení kariérového poradenství
počet osob, které
splňují alespoň 40
hodin vzdělávání,
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností
přičemž poměrná
zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a
část musí být ve věku
kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
nad 54 let

financování z
vlastních
prostředků nositele
spolu s příspěvkem
z Fondu
Karlovarského kraje

financování
zajištěno z OPZ po
dobu trvání
projektu

Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému predikcí a
monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a
regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat
podstatné dopady technologických trendů na trh práce a
specifika regionálního vývoje. Gestorem projektu je MPSV,
partnerem realizace ve Zlínském kraji je Institut KHK ZK.

financování
průběžná validace a
zajištěno z OPZ po
publikování datových
dobu trvání
výstupů
projektu

Každému začínajícímu podnikateli je vytipován vhodný mentor
dle oboru podnikatelské činnosti, který s ním individuálně
pracuje (v rozsahu min. 20 hodin práce mentora) a provede
ho veškerými kroky nutnými k zahájení podnikání. Společně
zpracují podnikatelský plán, v rámci kterého se zamýšlejí nad
veškerými aspekty podnikání, jako jsou analýza trhu, finanční
plán, marketing, personalistika apod., a dále budou mentoři
podnikatelům k dispozici minimálně v průběhu prvního roku
podnikání pro cenné rady, zkušenosti a mentální podporu.

1. Individuální
mentoring
2. Semináře Nebojte
se podnikat
3. Asistence při
založení
firmy/živnosti
4. Individuální
konzultace s experty

financování z
vlastních
prostředků nositele
spolu s příspěvkem
z Fondu
Karlovarského kraje

Každoroční realizace Veletrhu pracovních příležitostí v Chebu,
v Sokolově a v Karlových Varech. Na Veletrh jsou zváni žáci
posledních ročníků středních škol Karlovarského kraje,
uchazeči o zaměstnaní registrovaní na ÚP ČR a široká
veřejnost. Součástí Veletrhu jsou také odborné workshopy a
konzultace s odborníky. Návštěvníci workshopů se mohou
dozvědět, kde hledat práci, jak správně napsat životopis a
komunikovat při pracovním pohovoru nebo jak začít podnikat.
K dispozici jsou také vizážistky, které poradí s volbou
správného oblečení a líčení.

1. snížení
nezaměstnanosti
2. zvýšení spolupráce
škol a firem

financování z
vlastních
prostředků nositele
spolu s příspěvkem
z Fondu
Karlovarského kraje

Portál pracujme spolu
www.pracujmespolu.cz

Kreativní učení

x

x

x

x

x

x

Setkání personalistů

Digitální vzdělávání Czechitas x

x

x

x

x

x

x

HR Point
Exkurze pro odborné
pedagogy a výchovné
poradce
Akademie podnikavých žen
Podnikavé ženy
Karlovarského kraje

Zodpovídá: KARP
partneři:
Karlovarský kraj,
KHK KK

Intenzivní komunikace v území Karlovarského kraje o
webovém portálu Pracujmespolu. Nastavení a plnění
komunikačního plánu (účast na platformách s cílovými
skupinami, distribuce propagačních materiálů do škol a
přímo mezi žáky/studenty, direct mail zástupcům firem
v KK, představení portálu na schůzkům se
zaměstnavateli v KK, využití sociálních sítí, komunikace
ve spolupráci s partnery aktivity). Rozšíření funkcí pro
sekci žák/student/absolvent (nastavení systému k
odběru nových nabídek spolupráce prostřednictvím
filtrů např. oboru zájmu). Mapování využitelnosti
portálu a následná evaluace (návrh na zlepšení
funkcionalit, případné rozšíření cílových skupin,
vhodnější marketingové zacílení apod.)

Web Pracujmespolu reaguje na velký odliv kvalitních a
kvalifikovaných zaměstnanců z kraje z důvodu nedostatku
odborných pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Portál
Pracujmespolu nabízí unikátní příležitost propojení studentů a
absolventů s firmami v Karlovarském kraji. Hlavní úlohou je
zprostředkovat spolupráci mezi firmami a zájemci, a to
formou nabídky zpracování odborných prací (ročníkové,
bakalářské, diplomové, aj.), praxí, stáží, brigád, trainee
programů či zaměstnání.
Díky přímé komunikaci zájemců z řad studentů a absolventů s
kontaktními osobami ve firmách se výrazně zjednoduší celý
proces vzájemného propojování, jehož cílem je budovat
smysluplné a dlouhodobé spolupráce.

01-06/2022

KARP p.o.

Pilotní projekt ukončen. Vzhledem k velkému úspěchu
tohoto nástroje byla podána žádost o změnu v rámci
projektu Smart Akcelerátor 2.0 a z uspořených
finančních prostředků bude tato aktivita pokračovat.
Snahou je najít prostředky na financování i mimo projekt
a zajistit aktivitě systémovou podporu v rámci krajského
rozpočtu

Projekt reaguje na nevyváženou akcentaci rozvoje lidských
zdrojů v rámci inovačního ekosystému. Projekt podporuje
podnikavost a kreativitu nejen u žáků a studentů, ale také u
dospělých. V rámci pilotáže byly vydány metodiky jako návod
podporující vzdělávací procesy.

počet zapojených
škol, počet
workshopů

financování z OP
VVV po dobu
realizace projektu

04/2022

KARP, KHKKK,
Czechinvest

Prezenční čí online setkání pro personalisty.

Aktivita reaguje na aktuální problematiku v personálních
otázkách.

počet
účastníků/počet
setkání

financování z
rozpočtu

Aktivita zahrnuje budování lokální komunity Czechitas v
Karlovarském kraji, marketingovou podporu (tj. nastartování a
rozvoj činnosti, akvizice a marketingovou propagaci Czechitas)
a realizaci vzdělávání zaměřené na rozvoj digitální
počet účastníků
gramotnosti u vybraných skupiny obyvatel (ženy) a realizace (případně zvýšení
dalších kurzů dle potřeb regionů a obyvatel (např. Základy IT, znalostí)
Datová analýza, Testování, Digitální akademie, IT v praxi,
Digitální dovednosti, Programování, Tvorba webu, Kariérní
rozvoj apod.).

2022

9/2021 - 12/2023

Zodpovídá: KARP,
Karlovarský kraj

Uzavření strategického partnerství, tvorba komunity a
realizace kurzů a seminářů, zaměřených na zvyšování a
rozvoj digitálních dovedností.

podzim 2022

CzechInvest

prezenční či online seminář na aktuální téma z oblasti
HR

CzechInvest. Krajské
2022 (pouze v případě,vzdělávací
že budeme
osloveni)Prezenční návštěva některé z firem v KV kraji
centrum
Sokolov
x
x

x
x

x
x

x
x

1x měsíčně

CzechInvest

Online webináře - na úrovni ČR

4x ročně

CzechInvest

Osobní setkání

počet registrovaných
firem na portálu
spolupráce, počet
odeslaných reakcí na
zveřejněné nabídky
spolupráce, počet
financování z OP
odeslaných reakcí na
VVV po dobu
zveřejněné nabídky
realizace projektu
inovativních
absolventských pozic,
návštěvnost
webového portálu
spolupráce

Rozšíření povědomí/znalostí HR komunity v kraji o aktuálních
počet účastníků
tématech, která rezonují světem HR
Seznámení odborných pedagogů a výchovných poradců s
procesy ve firmách za účelem dalšího šíření informací směrem počet účastníků
ke studentům.
Aktivita je zaměřena na vzdělávání komunity podnikavých žen
počet účastníků
v nejrůznějších oblastech
Aktivita zaměřena na témata týkající se podnikání

počet účastníků

financování z
rozpočtu

financování z
rozpočtu CI
financováno z
rozpočtu CI a KVC
financováno z
rozpočtu CI
financováno z
rozpočtu CI

