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Reťerenc€ o spo|upráci na projelÍu

s€..
"vzdělávejte
s obledemna finančňíkťizijenžmě]a dopad i na nďi společnostbylo nuh1éziskat čas'znolu a znovu objíždět
nďe hlaYnízikazn&f a dlo pÍovedenýchjedn&ú upavit původněstanovenýobchodíi pl{n Pro období 7, Íoku 2009'
situace vůbecnebyla lel*á' protoŽ€ ani nďi zákaznícipřesně n€věděli co se na tÍhubude díta taképotřebo li ča5.To,
žepřijde na řadu ťedukcev řad]áchzaměstnancůbylo v{c€ménějasné,ale níkdoneměl možÍrost
staíovit si př€sný odhad.
VŠictlllijsme jednod šepotřebova]ičasaby nďe Íozhodíutílebyla chybná' A právě v téíodobě' t€dy koncem března'
jsme se prosť€dnicwím íirmy HM PaítneÍsdozvěděli o moŽnostiv}rržitidotaci na vzděláváni zaměsmancůa o přojektu
''vzdělávejte se...
Prakticky v den ryhlášeníprojekb! dne 23'3.2009,jsme jiŽ s fi.mou HM Pařtneřs byli v kontaktu a řádově ve
dnech jsme s€ dohodli o spo]upÍácina danémpÍojektu' spolupráci s firmou HM PartneE hodmtím jako velmi
prcf€siotrá|nÍ. PÍojek oeby| z€ srrany MPSV dokonale připŤaÝena stiíle docházely zďly
formulářů podtbných
proj€ku' sarnotnýUrad práce v NovémJičíněbyl schopenpřiimout prlní ádost až20.4'' cožbylo cca měsíc
k piihLáŠetrí
po lyhláŠenipíoj€kru. s pomocÍŘŤmyHM PaÍtnersjsmeFojekt podalijiž dne 17'4. a to smluvni firmě PoE sÍ.o' která
byla t]P vNJ \,}bránajako firma jenŽ bud€ kontťolova1forrnáInísprá\'nostž'ádoslíaby kapacjhě pomohh ÚP v NJ'
Přihlášeníprojektu bylo na poFvé spÍá\'11é
a tak dne 20'4. firrna PoE předa]anďi Žídostna ÚrP, kde byla deí na to
schválena.Nutno anínit žeDašefinna byla prvnív okes€ Nový Jičínkterá zahájila aérúnka školenlsYých zaměstnanců
prosřefuictvím foÍdůESF v pÍogamu ,,vzdělávejte se..'takžedne 22.4.jsrne v ?:00 zahájili školeni.
Progan školen{jsme spo]us firmou HM Pamers směřovali ke zdokonaleniči Š9známení
pÍacovnlkůnašÍfirÍíy
v oblasti procesůštlhlé\,ýoby' dodŤŽovánípořádku a elgonomie pracovištěmetodou 5s, pacovnícj byli sealámeni
s pořebou a modemímitrendy lT a ávěr školenitvořila prezentacefirem!úlogistiky. ohlasy v Íďí fifině byly velmi
zajímavéa pracov!ftům se pÍůběbškolenívelmi libil' pfudeYšímpak plakicki částmetody 5s' Lektoři fiŤmy HM
Partners se po ce]ou dobu ško]eltíve]níi snažili aby neztrati]i pozomost našichpmco\,Ťíkda tak m1oholcát Úklad
plezen1acedoplíovali intelaldivnimi vsÍupyv podoběher' soutěŽíapod'
Mám-li ávěrečně áodnotit přínosškol€d Pro firmu, pakje numézmínitještějedÍou íoÍmujak'1mbylo školeni
provedeno.KdyŽjsme v době před tímloškolenímprováděli nějaká nápravná opatlbní,bylo nejprv€ nutnézainteresované
pÍacovníkypoučita seaámit je s některimi manažeíslQhitech ikaúi' Dnes řeknu Pa.et a většinapmco\'níkůsi lybaví
lenri ry - coŽje sice úsúěvné,
a|eje to přesně to co pořebuji' všeobecnépovědoÍníbylo provedenoa to takovou fomou'
Ž€ dnes lze na něm úspěšně
stavěta pokačovat sice jř v mešíchf-ftnech,ale dál z^stanovenýmcílem.celkově školením
vnďí fiťmě pÍoš]o250 Facovníku vcca ll skupinách v ťozsahu45 hodin na pŤacovnika'školen prostřednicw|m
vzdělávacífirmy HM Pattnerss.r.o. mohujen vřgle doporučit'
v Su€hdole nad o&ou dne 15'7'2009
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