PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Centrum pro
komunitní práci
Severní Morava

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla
v roce 1996. V současnosti má šest místních zastoupení s působností na
celém území České republiky: jižní Čechy, západní Čechy, střední Čechy,
východní Morava, střední Morava a Severní Morava. Jedná se
o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré své aktivity.
V rámci jednotlivých zastoupení probíhá spolupráce při realizaci projektů
nadregionálního a mezinárodního rozsahu.
Poskytujeme služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských
organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech:
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním plánování
a rozhodování. Organizujeme zapojení veřejnosti do plánování
a navrhování veřejných prostranství, do přípravy rozvojových koncepcí
či jiných investic. Zajišťujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy,
ankety, sociologické průzkumy a vedení pracovních setkání s občany.
Pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro
pracovníky veřejné správy.
Místní udržitelný rozvoj
Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na
místní sociálně ekonomický rozvoj. Zpracováváme a aktualizujeme
rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě
místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné
skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery
(veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce
přizpůsobit projekty místním podmínkám.
Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR
Prosazujeme principy partnerství a transparentního rozhodování při
přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastníme se diskuzí
o podobě regionální politiky, připravujeme společná doporučení
a postupy.
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací
Podporujeme a vzděláváme členy neziskových organizací na všech
úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře
a vzdělávací kurzy. Podporujeme spolupráci NNO.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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BEC2 JAKO NÁSTROJ LOKÁLNÍHO ROZVOJE
Projekt je zaměřen na zavedení
modelu podnikatelskozaměstnaneckého družstva pro
nezaměstnané osoby (BEC2)
jako nástroje APZ a lokálního
rozvoje. BEC2 vychází ze
zkušeností s aplikací původního
modelu BEC1 a zahraniční
praxe. Zásadní změnu představuje vytvoření předpokladů pro udržitelnost modelu a jeho upscaling.
Výstupem je aplikace modelu BEC2 na 5 družstvech a vytvoření platformy
pro upscaling. Pilotního zavedení modelu se účastní 90 osob, přičemž
45% jich bude pokračovat jako OSVČ nebo jako zaměstnanci v rámci
BEC2. Projekt je realizován ve spolupráci s MAS Moravská brána (OLK),
Klastrem SINEC (MSK) a RDA (PAK a KHK). Klíčovými stakeholdery jsou
ÚP v Ostravě, Olomouci, Ústí nad Orlicí a Hranická rozvojová agentura.
Zahraničním partnerem je organizace Alternatives Sans Frontières.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ZAČÍT ZNOVU:
ZAHRANIČNÍ STÁŽE PRO ZNEVÝHODNĚNOU MLÁDEŽ
Z MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE
Projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost je zaměřen na podporu
znevýhodněných osob na trhu
práce ve věku 15-30 let z Moravskoslezského a Olomouckého
kraje. Projekt podpoří celkem
40 osob ve dvou bězích
absolvováním kurzu klíčových
kompetencí, pracovní diagnostiky, jazykového vzdělávání, individuálního a skupinového poradenství. Projekt je realizován ve spolupráci se
zahraničními partnery z Malty (Easy Job Bridge) a ze Skotska (EDInet - The
European Development Innovation Network). Tyto partnerské
organizace zprostředkují pro 20 účastníků projektu 6-ti týdenní pracovní
stáže na Maltě a ve Skotsku. Všechny aktivity jsou směřovány k získání
zkušeností, dovedností a znalostí, které účastníkům projektu zvýší šance
pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce.

VÝMĚNA EVROPSKÉ DOBRÉ PRAXE - ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI
A KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO NEZAMĚSTNANÉ
CpKP Severní Morava projekt
realizuje v partnerství s Úřadem
práce v polské Nyse a skotskou
organizací EDInet. Cílem projektu je řešení dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím
vytvoření vzdělávacího modulu
v základních dovednostech a
klíčových kompetencí pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby, vedoucích k jejich uplatnění na trhu
práce. Realizace je založena na výměně zkušeností mezi projektovými
partnery a sdílení příkladů dobré praxe. Každý partner přináší do projektu
své osvědčení postupy a metody práce s nezaměstnanými. Vzdělávací
modul bude testován na skupině klientů ÚP Nysa.

CENTRA SOCIÁLNĚ
ORIENTOVANÝCH INOVACÍ

Hlavním nástrojem mezinárodního projektu, který podporoval rozvoj a zlepšení využití
lidského potenciálu ve venkovských regionech, byly sociálně
orientované inovace - nové
způsoby práce, které efektivněji
než ty již zavedené řeší aktuální
potřeby nejen v sociálních
oblastech společnosti. Pomocí přenosu zkušeností našich zahraničních
partnerů vznikla dvě Centra sociálních inovací (CSI) na Šumpersku
a Přerovsku. V CSI se ve spolupráci s odborníky vytvářely a realizovaly
sociálně orientované projektové plány. Součástí projektu byly
i vzdělávací aktivity (7 kurzů a 13 workshopů) a 4 zahraniční studijní cesty
(Španělsko, Skotsko, Portugalsko a Rakousko), které nabídly praktické
poznatky pro uplatňování sociálních inovací. Těchto aktivit se zúčastnilo
272 účastníků. Byla vypracována Metodika „Sociální inovace v praxi“.
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BEC

BEC – PODPORA ZAMĚSTNANOSTI
NA VENKOVĚ PROSTŘEDNICTVÍM
PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÝCH
CENTER

Projekt byl zaměřen na aktivity, vedoucí ke snižování nezaměstnanosti
a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru. V rámci
projektu bylo založeno podnikatelsko - zaměstnanecké centrum, které
zastřešuje a sdružuje skupiny osob (převážně nezaměstnaných) na cestě
k rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Principem fungování tohoto
centra je uplatňování inovativní metodiky - Business and Employment
Co-operatives (BEC), která vede skupinu osob k získání schopností
zahájit a provozovat podnikání prostřednictvím vzdělávání, poradenství,
vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce účastníků, motivací
a finanční podpory na dobu až 12 měsíců. Do projektu bylo zapojeno
celkem 15 osob, z nichž 13 získalo podporu v uplatnění se na trhu práce.
5 účastníků si testovalo rozjezd podnikání prostřednictvím uplatnění
metody BEC.

PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÁ
DRUŽSTVA - INOVATIVNÍ NÁSTROJ
AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI
Projekt byl zaměřen na řešení
nezaměstnanosti ve venkovském prostoru v okresech
Šumperk, Bruntál a Jeseník.
V rámci projektu bylo podpořeno celkem 36 osob ve 2 po
sobě jdoucích bězích formou
pracovní diagnostiky, individuálního a skupinového poradenství a vzdělávání k podnikání. V rámci projektů získalo uplatnění na trhu práce celkem 33 osob.
Formu podpory při zahájení podnikání založené na metodice Business
and Employment Co-operatives (BEC, v překladu podnikatelskozaměstnaneckých družstev), a nebo přímou podporou vytváření nových
pracovních míst u spolupracujících zaměstnavatelů.

Regionální kancelář
CpKP Severní Morava
M.R. Štefánika 1, 787 01 Šumperk
e-mail: sumperk@cpkp.cz
tel. +420 777 793 714

Oficiální sídlo :
CpKP Severní Morava
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
www.cpkp.cz
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PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÁ
CENTRA - ŠANCE PRO
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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O LIDECH S LIDMI –
CENA ZA PODPORU MÍSTNÍ
DEMOKRACIE A SPOLUPRÁCE S NNO

Projekt byl zaměřený na snížení
nezaměstnanosti a rozvoj
podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru v Moravskoslezském kraji se zacílením
na okres Nový Jičín. Projekt byl
realizován na základě metodiky
vycházející z Business and
Employment Co-operative
iniciatives (BEC, v překladu podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev).
Do realizace bylo zapojeno celkem 23 osob formou pracovní
diagnostiky, individuálního a skupinového poradenství a vzdělávání
k podnikání. Podnikání si testovalo nebo zahájilo celkem 13 osob. Dalších
7 účastníků projektu získalo uplatnění na trhu práce formou
zaměstnaneckých poměrů u spolupracujících zaměstnavatelů. Na trhu
práce se tedy uplatnilo 20 osob z 23 nezaměstnaných zapojených do
projektu.

Cílem projektových aktivit byla
motivace a zapojení veřejnosti
do rozhodovacích procesů
veřejné správy obcí, měst a
regionů v zemích Visegrádské
skupiny pod vedením CpKP
Severní Morava. Hlavní částí
projektu bylo organizování
soutěží - O lidech s lidmi - na
regionální i mezinárodní úrovni, kterých se zúčastnily projekty obcí, měst,
krajů a dalších institucí veřejné správy, které mezi sebou soutěžili
o nejzajímavější příklady účasti občanů v rozvoji regionu a jejich úzké
spolupráce s neziskovými organizacemi. Byla vytvořena e-learningová
platforma s tématikou zapojování veřejnosti ve čtyřech jazycích a bylo
zorganizováno vzdělávání pro zástupce veřejné správy ve všech
partnerských zemích. Byla vydána odborná publikace „Účast veřejnosti
v rozvoji obcí, měst a krajů“.

NOVÁ PERSPEKTIVA ABSOLVENTŮ
Z ŠUMPERSKA A JESENICKA

20 LET SAMOSTATNOSTI
OČIMA OBYVATEL ŽIJÍCÍCH
V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH

Projekt byl zaměřen na komplexní podporu mladým
absolventům do 25 let věku,
která směřovala k jejich uplatnění na trhu práce. V rámci
projektu bylo podpořeno celkem 44 osob, kteří absolvovali
kurz klíčových kompetencí,
pracovní diagnostiku, individuální a skupinové poradenství. Vybraným 24 účastníkům byla zajištěna
rekvalifikace a poskytnuta přímá podpora na nové pracovní místa
u spolupracujících zaměstnavatelů v regionu. Celkový pozitivní dopad na
cílovou skupinu měl projekt u 41 účastníků, kteří na konci realizace
projektu měli stabilní pracovní uplatnění. Projekt byl vybrán MPSV jako
vzorový projekt práce s nezaměstnanou mládeží v ČR.

Tento projekt byl realizován ve
spolupráci se slovenským partnerem Centrem environmentálních aktivit na území regionů
MAS Ploština a MAS Vršatec.
Cílem projektu bylo vytvořit
partnerské vazby obcí, podnikatelů a neziskového sektoru pro
řešení problémů, které se vyskytují na území česko-slovenského příhraničí v oblastech kultury, vzdělávání, trhu práce, sociálních služeb, dopravy a dalších s návazností na rozpad
Československa v roce 1993, a navrhnout způsoby jejich řešení. V rámci
realizace byla na území mimoměstského regionu poprvé testována
kreativní metoda „Future City Game“, která je využívána v mnoha
evropských městech k formulování návrhů a týmovému řešení problémů.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

