Informativní zpráva o naplňování Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2017 za období roku 2017
Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

1.1.1.

1.1.1.1 Realizace
Dlouhodobého záměru
vzdělávání JMK

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

splněno

Upravený
rozpočet
školství 2017
12.159 298,7
4 tis. Kč

Z toho
prostředky
z rozpočtu
kraje
916 784,82
tis. Kč

Viz vyhodnocení
v rámci VZ 2016/17

Veletrh MSV
725.316 Kč
1.1.1

1.1.1.2 Prezentace
splněno
odborných středních škol

Veletrh MSV

Olympia 2017 725.316 Kč
679.050 Kč

Olympia 2017

RHK Brno
400.000 Kč

679.050 Kč

1.1.1

1.1.1.3 Propagace
odborných středních škol
na ZŠ

splněno

1.1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2

splněno
částečně

63.400 Kč

Publicita JMK

RHK Brno

63.400 Kč

1.1.1.5 Zkvalitnění
splněno
kariérního poradenství ve
částečně
školách

1.1.2.1 Rozvoj
přirozených dovedností
žáků v přírodních
vědách a technických
dovednostech

1.1.2.2 Rozvoj center
odborného vzdělávání

splněno
částečně

splněno
částečně

30.000 Kč

Počet vystavujících
škol:

Aktivity na zajištění publicity odborného
školství v JMK.

MSV 2016 – 22

Regionální hospodářská komora Brno
(RHK) Brno: Propagační kampaň na
sociálních médiích byla teprve nastavena,
realizace bude 2018

Olympia 2017 – 33

JMK-ORR: 10 (Počet
mediálních výstupů)

80.000 Kč

1.1.1.4 Zhodnocení
fungování kariérního
poradenství na
základních školách

Počet žáků ZŠ na MSV Odbor regionálního rozvoje (JMK-ORR):
2017 – cca 1500
Prezentace středních odborných škol v OC
Počet žáků SŠ na MSV Olympia a v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.
2017 – cca 4500

RHK Brno: 6 (počet
mediálních výstupů)

Publicita JMK

RHK Brno: 5
(Počet mediálních
výstupů)

CVV

CVV

450.000 Kč

250.000 Kč

Aktivity CVV a dle
projektu KaPoDaV

OHK Hodonín

OHK Hodonín

200.000 Kč

200 žáků SŠ

50.000 Kč

-

-

JMK-ORR: Propagace prostřednictvím
tiskových zpráv a speciálních celokrajských
tematických příloh Brněnského deníku
Rovnost. Komunikace s výchovnými
poradci na ZŠ. Cílená kampaň na
Facebooku „Jde se na střední“. Aktivity
Veletrhu odborného vzdělávání.
RHK Brno: Propagační kampaň na
sociálních médiích byla teprve nastavena,
realizace bude 2018

Analýza a zhodnocení
kariérního
V rámci KAP
poradenství na ZŠ

-

-

Odbor školství (JMK – OŠ): Naplňování
Dlouhodobého záměru je každoročně
vyhodnocováno v rámci Výroční zprávy o
stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v JMK.

-

Centrum vzdělávání všem (CVV): DVPP
pro pedagogy; 2 typy interaktivních
seminářů pro žáky: Moje práce, moje cesta
a Kroky ke kariéře: 297 žáků; v rámci
projektu KaPoDaV je od listopadu 2017
realizována Metodická podpora
pedagogům v oblasti KP
Okresní hospodářská komora (OHK)
Hodonín: realizace veletrhů pracovních
příležitostí v Kyjově a Veselí n. M., kde se
žáci mohli setkat se zaměstnavateli
z regionu + pro ně byly připraveny
odborné přednášky na téma kariérové
poradenství
JMK – ORR: Probíhají jednání partnerů
v projektu a finalizace projektové žádosti.
Probíhá realizace udržitelnosti projektu
„Podpora talentů v přírodovědných a
technických oborech v slovensko-českém
příhraničí“ (biologický kemp).

Počet inovačních
změn spolupráce SŠ a RHK Brno: Monitoring kvality vybavení
COV: 1
jednotlivých Center odborné výuky (COV)

1

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
(KHK JM) zajišťovala v rámci Veletrhu
odborného vzdělávání pro skupiny žáků ze
ZŠ přehled podnikatelských subjektů
působících v regionu dané ZŠ pro
popularizaci výrobních firem v místě
základní školy či v nejbližším dosahu.
KHK JM dále organizovala účast žáků
středních škol na Veletrhu Věda Výzkum
Inovace, kde byly žákům prezentovány
úspěšné startupy a inovativní produkty
firem.

1.1.2

1.1.2.3 Popularizace
podnikání na ZŠ, SŠ a VŠ

splněno

KHK JM: Strojírenský
veletrh – účast 50 ZŠ,
KHK JM ve spolupráci s Hospodářskou
které vyslaly celkem
komorou ČR, Impact Hubem a Podnikni to!
cca 1500 žáků
organizovala v roce 2017 projekt tzv.
KHK JM
Konference „Startup“ Playparků – tréninkový program pro
320.000 Kč
40 studentů
studenty VŠ, kteří mají zájem o podnikání a
OHK Hodonín Expozice VVVI 2017: přemýšlejí o založení vlastního startupu.
26 studentských
38 studentů v rámci Playparku poslalo svůj
000 Kč
50.000 Kč
prvotní podnikatelský záměr. Z nich 30
týmů
OHK Hodonín
bylo pozváno do půlročního vzdělávacího
Playpark Brno:
50.000 Kč
programu. Podařilo se vyprofilovat 12
126 studentů
reálných podnikatelských záměrů, z čehož
převážně VŠ.
jeden je již nyní akcelerován v JIC
OHK Hodonín:
STARCUBE.
80 žáků SŠ
V rámci VVVI 2017 byla uspořádána
konference „Startup – cesta k úspěchu“,
která byla určena pro studenty SŠ a VŠ.
Zúčastnilo se přes 40 studentů.
Jednotlivé okresní hospodářské komory
dále organizovaly přednášky na středních
školách za účelem popularizace podnikání.
OHK Hodonín: přednášky na SOU Kyjov a
SOU automobilní Kyjov na téma
podnikavost a možnost získání dotací do
začátku podnikání, konzultace byznys
plánů

1.1.3

1.1.4

1.1.3.1 Sledování
zaměstnanosti
absolventů škol

1.1.4.1 Rozvinutí
spolupráce SŠ s centry
odborného vzdělávání

splněno
částečně

splněno
částečně

-

-

50.000 Kč

-

JMK OŠ: Ke sledování uplatnění absolventů
jsou zatím na krajské úrovni využívány
pouze statistiky ÚP, kde je možné sledovat
nezaměstnanost absolventů i po školách.
Některé SŠ se svých absolventů na jejich
uplatnění ptají, ale po 1 roce od ukončení
Počet škol sledujících studia.
uplatnění absolventů Úřad práce ČR: Sledování úspěšnosti
– po dvou letech od jednotlivých škol v praxi mohou provádět
ukončení studia zatím pouze tyto školy samotné.
školami nesledováno UP ČR pravidelně 2 x ročně sleduje stavy
absolventů jednotlivých škol evidovaných
na ÚP ČR. V roce 2017 byly tyto stavy
sledovány ke konci dubna a poté ke konci
září.
Počet inovačních
RHK Brno: Aktivity RHK Brno zaměřeny
změn spolupráce SŠ a hlavně na COV pro strojírenství
COV: 1

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů
KHK JM: spoluorganizovala projekt tzv.
Playparků – tréninkový program pro
studenty VŠ, kteří mají zájem o podnikání a
přemýšlejí o založení vlastního startupu.
Veškerá výuka byla realizována zkušenými
podnikateli.

KHK JM
600.000 Kč
1.2.1

1.2.1.1 Posilování
zapojení podnikatelů do
výuky

splněno

RHK Brno

RHK Brno

OHK Blansko

Počet zapojených
škol /20/a firem/31/

200.000 Kč

45.000 Kč

OHK Břeclav

MAS
Vyškovsko
44.880 Kč
OHK Břeclav

980 žáků

RHK Brno: Aktivity RHK Brno zaměřeny
hlavně na COV pro strojírenství

OHK Blansko

MAS Vyškovsko: Aktivita pro MŠ

60 žáků SŠ

OHK Břeclav: Realizace 3. ročníku
Břeclavského fortelu, akce na podporu
technického vzdělávání, akce organizovaná
pro ZŠ, SŠ a učiliště, akce se zúčastnilo 18
zaměstnavatelů

62.000 Kč
OHK Blansko
90.000 Kč

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních a
praktických škol JMK
s potencionálními
zaměstnavateli

KHK JM dále komunikovala s řediteli SŠ
v JMK na téma přípravy projektu, který by
umožnil užší spolupráci mezi SŠ a firmami
v JMK. V oblasti větší spolupráce firem se
SŠ rovněž vyvíjejí významnou aktivitu
okresní hospodářské komory.

OHK Blansko: OHK jako koordinátor při
propojení škola-zaměstnavatel, praxe
studentů ve firmách
Komora sociálních podniků (KSP): V této
oblasti je připravován projekt do EU fondů.
Připraveny základní podklady, uskutečněny
workshopy, vypracovávají se analýzy.
Probíhají jednání s ministerstvy a je hledán
nejlepší program pro podání projektu.

splněno
částečně

300. 000 Kč

200.000 Kč

1.2.2

1.2.2.1 Využití
potenciálu škol jako
přirozených
komunitních center pro
potřeby veřejnosti a v
životě obce

nesplněno

-

-

-

1.3.1

1.3.1.1 Zlepšování
podmínek pro
doktorské studium

splněno

9.000.000 Kč

-

Jihomoravské centrum pro mezinárodní
65 PhD. studentů/rok mobilitu (JCMM)
Statutární město Brno: Projekt Brno Ph.D.
Talent

1.3.1

1.3.1.2 Rozvoj kvality
doktorských studií

splněno
částečně

743.576.968
Kč

1.3.1

1.3.1.3 Budování
excelentních
výzkumných týmů

1.2.1

1.3.1

1.3.1.4 Spolupráce
vysokých škol s
aplikační sférou a
aplikace výsledků
výzkumu

splněno
částečně

splněno
částečně

475.221.833
Kč

-

-

-

-

Mendlova univ. v Brně (MENDELU):
Podpora znalostního a dovednostního
potenciálu žáků a studentů
MENDELU: Podpora výzkumných a
inovačních aktivit

-

-

-

-

Masarykova univerzita (MU): realizace
projektů v rámci výzvy „Podpora
excelentních výzkumných týmů“
Masarykova univerzita: realizace projektu
„Rozvoj komercializace výsledků VaV
Masarykovy univerzity“. Projekt rozvíjí
existující celouniverzitní systém transferu
technologií. S ohledem na aktuální potřeby
Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu
přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe
a posiluje spolupráci s aplikační sférou.

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

OHK Hodonín
1.3.1

1.3.1.5 Vytvoření
inkubátorů sociálních
podniků

splněno
částečně

20.000 Kč
Komora
sociálních
podniků

Komora
sociálních
podniků
450.000 Kč

650. 000 Kč

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

OHK Hodonín:
projektový záměr
Komora sociálních
podniků: vytvoření
inkubátoru

JCMM 170
studentů/rok

1.3.2.

1.3.2.1 Program podpory
nadaných studentů v JMK splněno

JCMM

JCMM

4.400.000 Kč

4.400.000 Kč

JMK OŠ
JMK OŠ
6. 510. 000 Kč 4.530.000 Kč

Komora sociálních podniků: Inkubátor byl
vybaven a byla nastartovaná činnost.
Slavnostní otevření proběhne
březen/duben 2018.
OHK Hodonín: ve spolupráci s městem
Kyjov, SOU automobilní Kyjov a JIC
chystáme vybudování co-workingového
centra, část bude věnována i sociálnímu
podnikání

JCMM: PPNS, SOČ, doplňující aktivity

JMK OŠ: Kromě uvedených výstupů jsou ze
strany PPNS realizovány další aktivity,
např. zaměřené na rozvoj soft skills
nadaných žáků zařazených do programu
nebo multioborová autorská soutěž
55 podpořených prací Ntrophy, kterou už nyní vyhlašuje MŠMT a
má mezinárodní charakter
SOČ
JMK OŠ 90
individuálně
podpořených žáků a
studentů

18 podpořených SŠ
zřizovaných JMK

1.3.2

1.3.3

1.3.2.2 Koordinace
podpory rozvoje
nadaných dětí

splněno

JCMM
100.000 Kč

JCMM
100.000 Kč

1.3.3.1 Dotační program
“Do světa”!

splněno

2.730.900 Kč

2.730.900 Kč

splněno

1.3.4.

1.3.4.1 SoMoPro 3

1.3.4

1.3.4.2 Podpora příchodu splněno
zahraničních výzkumných
pracovníků

1.4.1.

1.4.1

JCMM: Podpora nadaných studentů na
středních a vysokých školách v JMK

24 podpořených
projektů

JMK – OŠ

20.000.000 Kč 20.000.000 Kč 20 SoMoPro fellows

JCMM: SoMoPro poskytuje hostitelským
institucím finanční podporu na pokrytí
vědeckých i osobních nákladů.
Program podporuje projekty v
přírodovědných, lékařských a technických
oborech.

JCMM
4.600.000 Kč

JCMM: Program Internacionalizace,
EurAxess

JCMM

JCMM: 160

MENDELU
240.599.518
Kč

4.600.000 Kč

1.4.1.1 Formulace návrhů
k rozvoji systému
nesplněno
vzdělávání dospělých

-

-

-

-

1.4.1.2 Zkvalitňování
přístupů ke vzdělávání
dospělých

-

-

-

-

nesplněno

MENDELU: Získávání kvalifikovaných
zahraničních pracovníků a
Internacionalizace škol

CVV

1.4.2

1.4.2.1 Posílení
informovanosti v oblasti splněno
vzdělávání dospělých

CVV

CVV

800.000 Kč

800.000 Kč

RHK Brno
50.000 Kč

- Počet kurzů
v databázi dalšího
vzdělávání: 3692
- Počet vzdělavatelů:
192
- Počet registrací:
2999
- Internetové
poradenství: 344
klientů

CVV: Do databáze dalšího vzdělávání se
v roce 2017 nově zapojilo 54 poskytovatelů
dalšího vzdělávání.
RHK Brno: Informování veřejnosti a
zaměstnavatelů - RHK Brno.

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

1.4.2

1.4.2.

1.4.2.2 Podpora
spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
pro potřeby dalšího
vzdělávání v JMK

1.4.2.3. Realizace Týdnů
vzdělávání dospělých

Stav
plnění

Náklady

Částka
z rozpočtu
JMK

RHK Brno

-

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

CVV dle projektu
splněno
částečně

splněno

50.000 Kč

110.000 Kč

110. 000 Kč

KaPoDaV

CVV: V rámci projektu KaPoDaV byla
aktivita zahájena v listopadu 2017

RHK Brno: Počet
jednání/mediální
výstupy

RHK Brno: Zvyšování informovanosti
zaměstnavatelů o možnostech dalšího
vzdělávání na středních školách - RHK Brno

celkový počet
účastníků akcí

Realizace Týdnů vzdělávání dospělých
zajišťovalo v roce 2017 Asociace institucí
vzdělávání dospělých (AIVD). Na organizaci
TVD se podíleli partnerské instituce:
Asociace nestátních neziskových organizací
JMK, Krajská hospodářská komora jižní
Moravy, Úřad práce ČR – Krajská pobočka
v Brně, Eurocentrum, Centrum vzdělávání
všem. Proběhla závěrečná konference
v aule školícího centra Krajského úřadu Cejl.

KHK JM: V průběhu roku probíhala
intenzivní komunikace s členskými firmami
Hospodářské komory ČR a s Centry
odborného vzdělávání v oblasti
stavebnictví a strojírenství v JMK za
účelem návrhu změn v oblasti profesního
vzdělávání. Jednotlivé hospodářské
komory v JMK se tomuto tématu rovněž
aktivně věnovaly, především RHK Brno.
KHK:
20.000 Kč

1.4.2

1.4.2.4 Podpora řešení
potřeb zaměstnavatelů
v oblasti profesního
vzdělávání

OHK Břeclav:
OHK Blansko:
35 seminářů
40.000 Kč
140.000 Kč
účast 790 osob
OHK Blansko: OHK
OHK Hodonín:
Hodonín:
150.000
17 vzdělávacích akcí
80.000 Kč
OHK
za účasti 580 osob
Hodonín:
OHK Břeclav:

splněno

300.000 Kč

KHK JM v roce 2017 aktivně podpořila
aktivity sektorových dohod v rámci JMK
zaměřených na textilní průmysl a
slévárenství. Dohody jsou průběžně
hodnoceny a naplňovány.
OHK Břeclav: Vzdělávání kurzy a semináře
pro zaměstnavatele a zaměstnance firem
v regionu. Semináře na různá témata.
OHK Blansko: Uspořádání seminářů,
setkání zaměstnavatelů za účelem
vzájemné podpory, řešení problémů
zaměstnavatelů a navázání vzájemné
spolupráce
OHK Hodonín: kromě pořádání seminářů
pro podnikatele se OHK Hodonín velmi
intenzivně věnuje dotační podpoře
vzdělávání ve firmách z programu POVEZ
II. a OPZ výzva č. 43, sama realizuje projekt
„Genderové audity“, jehož důležitou částí
je odborné vzdělávání u zaměstnavatelů

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

1.4.3

1.4.3

1.5.1

Rozvoj celoživotního
vzdělávání na MENDELU

Stav
plnění

splněno

-

Částka
z rozpočtu
JMK

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

-

1.4.3.1 Profesní
vzdělávání pro
splněno
pracovníky poskytovatelů
sociálních služeb

1.5.1.1 Koordinace a
informovanost aktérů

Náklady

splněno
částečně

6.252.834 Kč

-

5% celkové
částky

-

-

-

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně (ICV
MENDELU) se zaměřuje na výuku
akreditovaných studijních programů v
oblasti pedagogiky a ekonomickotechnických disciplín a věnuje se vědeckovýzkumné činnosti spojené s výukou. V
rámci celoživotního vzdělávání organizuje
řadu odborných, jazykových a zájmových
kurzů a seminářů pro zájemce z řad
odborné i široké veřejnosti. Pro všechny
studenty MENDELU zajišťuje ICV zdarma
profesionální služby Poradenského a
profesního centra - studijní, kariérové
a psychologické poradenství. Pro seniory
organizuje vzdělávání formou Univerzity
třetího věku.
Předmětem projektu je řízená podpora
procesu celoživotního učení – profesního
vzdělávání – pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb v území Jihomoravského
kraje, a to tak, aby prostřednictvím
osvojení, zvýšení či upevnění profesních a
osobnostních kompetencí došlo ke zvýšení
kvality, efektivity a udržitelnosti
poskytovaných sociálních služeb. Realizace
projektu je rozvržena do 28 měsíců (01. 09.
2017 – 31. 12. 2019).

KHK JM: K setkávání partnerů projektu
Jihomoravský pakt zaměstnanosti došlo
v průběhu roku několikrát, přičemž
nejreprezentativnější bylo setkání
představitelů KHK JM a ÚP s panem
náměstkem Vitulou a zástupci ORR dne
15. 12. Projekt byl rovněž prezentován
v rámci zasedání RRLZ. Bylo dohodnuto, že
komunikace bude zintenzivněna a budou
probíhat pravidelná setkání, především co
se týče průběhu projektu a příprav další
projektů, určených pro pakty
zaměstnanosti.
Úřad práce ČR: Pravidelná setkávání
klíčových aktérů zastoupených v
Jihomoravském paktu zaměstnanosti
zajišťuje nositel projektu tedy KHK JM,
spolek. ÚP ČR se v průběhu roku 2017
zúčastnil několika dvoustranných jednání
(vždy pouze s KHK JM).

Vazba
na
Číslo a název aktivity
opatře
ní SRLZ

1.5.1

1.5.1.2 Partnerství
Jihomoravského paktu
zaměstnanosti

Stav
plnění

splněno

Náklady

KHK JM
2.860.000 Kč

Částka
z rozpočtu
JMK

-

Hodnoty
Doplňující komentář
indikátorů výstupů

-

KHK JM: Od 3/2017 ve všech okresech JMK
probíhá práce s CS nezaměstnaných do 25
let (nábor 3-6/17, práce s CS od 7/17)
včetně studentů posledních ročníků škol (7
spolupracujících SŠ). Realizována je
pracovní diagnostika, poradenství pro
uplatnění na trhu práce, profesní
vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli
při umísťování účastníků do zaměstnání.
CVV jako partner projektu, realizovalo 41
hodinový interaktivní program a
individuální konzultace pro 70 žáků a
studentů v 7 zapojených SOŠ a VOŠ v JMK
Úřad práce: Partnerství Jihomoravského
paktu zaměstnanosti probíhalo i v roce
2017; ÚP ČR se v průběhu loňského roku
zúčastnil zhruba pěti dvoustranných
jednání (vždy pouze s KHK JM)

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.1.3. Zasíťování
základních stakeholderů
v oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti

splněno
částečně

1.5.2.1 Realizace
splněno
průzkumu zaměstnanosti

1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání

splněno
částečně

100.000 Kč

83.369 Kč

-

83.369 Kč

8

Osloveno 3600
zaměstnavatelů
v JMK

1x analýza cílových
skupin
100.000 Kč

-

4x informační
materiály
4x vzdělávací akce

1.5.3.

1.5.3.1 Sledování efektů
rekvalifikací

splněno

-

-

-

KSP pro své potřeby a svých členů, dle
svých možností a kapacit prostředí
postupně zasíťovává, což je nezbytné.

JMK – ORR: Dotazníkové šetření probíhalo
do konce února 2016 ve spolupráci
s Úřadem práce – Krajskou pobočkou
v Brně. Každoročně je aktualizována
rozesílací databáze zaměstnavatelů
(vyřazení firem zaniklých, začlenění firem
nově založených). Návratnost vyplněných
dotazníkových archů je výjimečně vysoká osloveno bylo zhruba 3600 respondentů,
získali jsme zpět zhruba 2400 dotazníků,
návratnost tedy byla vysokých 70 %.
Komora sociálních podniků
ÚP ČR: V rámci informační podpory
sociálního podnikání jsme se v průběhu
roku 2017 zúčastnili tří informačních
aktivit, pro které jsme vytvořili tři speciální
materiály (prezentace).
ÚP ČR: Ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou Brno jsme v roce 2017
sledovali uplatnitelnost absolventů
rekvalifikačních kurzů, pořádaných na
území Jihomoravského kraje Úřadem
práce ČR. Toto sledování probíhalo
v průběhu celého roku (ukončeno bylo
k 31. 12. 2017), vyhodnocení tedy bude
možné až v průběhu letošního roku.

KHK JM: V rámci projektu Partnerství
jihomoravského paktu zaměstnanosti jsou
představovány flexibilní způsoby práce.
KHK JM a okresní hospodářské komory
toto téma rovněž komunikují směrem
k zaměstnavatelům na podnikatelských
setkáních, seminářích zaměřených na
získávání zaměstnanců a dalších akcích.
KHK JM
1.5.4.

1.5.4.1 Informovanost o
flexibilních způsobech
práce

splněno

70.000 Kč

OHK Hodonín

OHK Hodonín

10 genderových
auditů u 4 velkých, 4
středních a 2 malých
firem

1.000.000 Kč
CVV
800.000 Kč

OHK Hodonín: projekt je ve fázi realizace,
otázka flexibilních způsobů práce je u
genderového auditu věnována velká
pozornost, protože v současné situaci na
trhu práce může jít o efektivní způsob
řešení nedostatku pracovních sil
CVV: Služba kariérového poradenství
v Jihomoravském kraji pro veřejnost od 14
let: 200 klientů a 469 konzultací
Internetové poradenství: 344 klientů
Propagace vzdělávacích a profesních
možností: Poradenská zóna na veletrhu
1x Gaudeamus
2x regionální veletrhy
ÚP ČR: O flexibilních způsobech práce jsme
v průběhu loňského roku podrobněji
informovali na dvou seminářích.

JCMM: Asistenční služby zahraničním
vědcům a PhD. studentům
Regionální rozvojová agentura JMK (RRA
JMK): Publikace Survival Kit: Bylo vydáno a
distribuováno 1 000 ks publikace Survival
RRA JMK: Publikace
Kit, který je primárně určený pro
„Survival Kit“:
zahraniční investory a jejich zahraniční
Vydáno 1 000 ks
zaměstnance. Publikace je využívaná i
publikace v AJ verzi
v rámci propagace Jihomoravského kraje v
1x Aktualizovaný web zahraničí.
JCMM: 137
JCMM:
1.5.5.

1.5.5.1 Péče o zahraniční
splněno
pracovníky

600.000 Kč

RRA JMK:

RRA JMK:

234.740 Kč

234.740 Kč

Web Survival Kit: Dle statistik Google
analytics byl web Survival Kit v roce 2017
navštívený ze 144 zemí světa a 1381 měst.

Občané z 89
1.5.5

různých zemí

1.5.5.2 Brno Expat Centre splněno

Spolupráce s 12
firmami

Brno Expat Centre (BEC) kromě města
Brna spolupracuje s 12 mezinárodními
firmami a Masarykovou univerzitou, jejichž
zahraniční zaměstnanci služeb BEC
nejčastěji využívají. Pracovníci centra radí
jejich zahraničním zaměstnancům, jaké
první kroky před příjezdem i po příjezdu do
města podniknout i jak se orientovat v
kulturním a společenském životě Brna.
V rámci podpory Regionální inovační
strategie JMK probíhá propojování vysoce
kvalifikovaných cizinců, kteří svými
zkušenostmi a znalostmi přispívají k
mezinárodnímu rozvoji města.

2.1.1

2.1.2

2.1.1.1. Zavádění
komplexního přístupu
k Age managementu

nesplněno

2.1.2.1 Poradenství a
vzdělávání v oblasti Age
managementu

splněno
částečně

-

-

-

Počet účastníků na
seminářích: 97

Age management, z.s. : Navrhovaný
projektový záměr nebyl MPSV schválen
Age Management z.s. ve spolupráci s JMK,
realizovány semináře pro školské a
zdravotnické organizace 18. 1. 2017 (77
osob) a 27. 4. 2017 (20 osob).

2.1.3

2.1.3 Zavedení opatření
Age managementu
v organizacích kraje

nesplněno

-

-

-

-

2.2.1

2.2.1.1 Inovace a péče –
vytváření inovačního
prostředí k podpoře
regionální inteligentní
specializace v kontextu
zdraví a kvality života

nesplněno

-

-

-

-

2.2.2

2.2.2.1 Posílení
informovanosti o
vzdělávání pro seniory

2.2.3

2.2.3.1 Rozvoj
mezigeneračního dialogu splněno
částečně
ve školách

splněno

-

-

-

-

10 aktivit

-

JMK - OSV : Odbor sociálních věcí):
konference Senior pas, audit FFC v 9
obcích
Společně o.p.s.: Projekt Senioři ve školách.
Besedy a setkání na II. stupni ZŠ v JMK a na
středních školách. Besedy v dětských
domovech.

2.3.1

2.3.1.1 Realizace
koncepce rodinné
politiky

splněno

16.216.774 Kč 16.216.774 Kč -

JMK - OSV : Senior pas, Rodinné pasy,
Dotační program na podporu pečujících
osob, Dotační program na podporu
dětských skupin, Family point, Senior
point, Rada seniorů, Trojlístek, Sousedé
plus, Spokojený senior, Tábory pro děti

2.3.1

2.3.1.2 Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí

nesplněno

-

-

-

Dotační program nebyl vyhlášený.

2.3.1

2.3.1.3 Podpora služeb
pro rodiny
poskytovaných NNO

splněno

2.992.700 Kč

2.992.700 Kč

122

JMK - OSV : Poskytování finanční podpory
v rámci dotačního programu Podpora
služeb pro rodiny poskytovaných NNO

2.3.2

2.3.2.1 Preventivní
programy ve školách

splněno

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

24 podpořených
projektů

JMK – OŠ

2 workshopy

KrÚ JMK - Vzdělávání zaměstnanců
v oblasti společenské odpovědnosti,
implementace Politiky společenské
odpovědnosti (CSR) a Quality management
systému, společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek. Koordinátoři CSR.
Zpráva o společenské odpovědnosti KrÚ
JMK. Cena hejtmana JMK za společenskou
odpovědnost.
Komora sociálních podniků: 2 workshopy.

2.3.2

2.3.2.2 Společenská
odpovědnost

2.3.3.

2.3.3.1 Koordinace a
realizace vzdělávacích
aktivit neziskových
organizací

2.3.3

2.3.3.2 Podpora
víceletého financování
neformálního vzdělávání

2.3.3

2.3.3.3 Rozvoj podmínek
pro práci s mládeží

splněno

-

-

Cena hejtmana

Asociace nestátních neziskových
organizací JMK (ANNO): Indikátor sestává
z počtu proškolených osob, členů ANNO
JMK, návštěvníků stránek a FB a uživatelů
poradny.

splněno
částečně

1.159.000 Kč

1.100.000 Kč

1 000

nesplněno

-

-

-

splněno

5.800.900 Kč

5.800.900 Kč

83 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.3.3

2.3.3.4 Podpora
naplňování “Koncepce
splněno
podpory mládeže v JMK”

1.106.000 Kč

1.106.000 Kč

23 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.3.3

2.3.3.5 Iniciativy mládeže
splněno
– mládež kraji

727.853 Kč

200.000 Kč

25 podpořených
projektů.

JMK – OŠ

2.4.1

2.4.1.1 Koordinace a
podpora informačních
aktivit předcházejících
sociálnímu vyloučení

-

-

-

-

nesplněno

JMK – OŠ: v roce 2017 nebylo prioritou
řešení tohoto opatření.

2.4.1

2.4.1.2 Rozvoj podmínek
pro soc. podnikání

nesplněno

-

-

-

-

2.4.1

2.4.1.3 Posílené role
MAS, obcí a NNO
v prevenci i při řešení
sociálního vyloučení

nesplněno

-

-

-

-

2.4.2

2.4.2.1 Posilování
lokálních partnerství

splněno
částečně

2.4.2

2.4.2

2.4.2.2 Posílení přípravy
obcí na uplatnění KPSVL

2.4.2.3 Realizace KPSVL

splněno
částečně

splněno

2x obec KPSVL
-

-

-

-

1 obec vzdálená
spolupráce s ASZ

7 podaných projektů

-

-

6 asistentů prevence

Agentura pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování
spolupracuje s městy, nestátními
neziskovými organizacemi a místními
akčními skupinami na přípravě projektů
v rámci výzvy „KPSVL“ v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Projekty jsou
zaměřené na zaměstnanost, bydlení,
prevenci kriminality, rodinu a zdraví.
Statutární město Brno pokračovalo v
naplňování jednotlivých klíčových aktivit
projektů, které jsou zaměřené na sociální
bydlení, prevenci ztráty bydlení, investiční
projekty na rekonstrukci obecních bytů
pro účely sociálního bydlení,
zaměstnanost dlouhodobě
nezaměstnaných, vzdělávání dětí
v předškolním a školním věku, které jsou
ohrožené školním neúspěchem, dále
projekty zaměřené na rodinu, zdraví a
prevenci (manželské poradny, zdravotněsociální pomocníci, sociálně-aktivizační
služby, rodinní asistenti, atd.).
V rámci KPSVL (naplňování Strategického
plánu plán sociálního začleňování města
Brna pro období 2016 – 2019) také
probíhá realizace projektů zaměřených na
sociální prevenci. Městská policie Brno
zaměstnala celkem 6 asistentů prevence
kriminality a organizuje vzdělávání
domovníků v sociálně vyloučených
lokalitách.
Agentura pro sociální začleňování:
realizace činností na základě memoranda
se Statutárním městem Brnem – příprava
projektů do výzvy OP Zaměstnanost
JMK – ORR: Zpracování zprávy o migraci a
integraci v JMK za rok 2016 – podklad pro
souhrnnou zprávu o migraci a integraci
(garantem je Ministerstvo vnitra ČR)

2.5.1

2.5.1.1 Koordinace
procesu integrace cizinců splněno
na území JMK

4x zpracovaný kvartální monitoring
situace integrace cizinců na území JMK
-

-

-

2x setkání regionální platformy aktérů
integrace
Statutární město Brno realizovalo
projekty zaměřené na integraci cizinců
žijících na území statutárního města Brna
(analýza komunitních sítí cizinců, pilotní
testování interkulturních pracovníků
v režimu samosprávy).

Realizace projektů:

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Aktivní zapojení JMK do
procesů naplňování cílů
Koncepce integrace
cizinců, ve spolupráci
s klíčovými aktéry
integrace působícími na
regionální úrovni

Celkové
náklady
projektu
AMIF/10/01:
splněno

Podíl JMK na
celkových
nákladech
projektu
21.996.735 Kč AMIF/10/01:
2.199.674 Kč
Náklady na
aktivity pro
EU občany za
rok 2017:
479 000 Kč

1447 unikátních
klientů
(cizinci ze třetích
zemí)
16 760 výkonů
intervencí

(cizinci ze třetích
Podíl JMK na
zemí)
aktivitách pro
478 klientů – EU
EU občany:
občanů
479 000 Kč
132 intervencí
Podpořené osoby:
Kurzy českého
jazyka: 798

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Podpora integrace cizinců
splněno
na trh práce

Nelze vyčíslit

Nelze vyčíslit

Jihomoravské regionální centrum na
podporu integrace cizinců II.
(AMIF/10/01; 01.07.2016-30. 06. 2019)
Partneři projektů: Statutární město Brno;
Organizace pro pomoc uprchlíkům;
Diecézní charita Brno; Základní škola a
Mateřská škola, Brno, Staňkova 14;
Armáda spásy; Komixxx z.s.; Střední škola
stavebních řemesel Brno - Bosonohy p.o.;
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
Realizace aktivit na podporu EU občanů
z rozpočtu JMK
V rámci projektu AMIF/10/01 byly
realizovány tyto aktivity zaměřené na
podporu integrace na TP:

Kurzy SKO: 89

•

Kurzy českého jazyka

PC kurzy: 125

•

Kurzy socio-kulturní orientace

Odborné právní
poradenství: 300

•

PC kurzy

Odborné sociální
poradenství: 221

•

Odborné právní poradenství

•

Poradenství se
zaměřením na
adaptabilitu na TP:
48

Odborné sociální poradenství vč.
terénní sociální práce, asistence a
tlumočení

•

Poradenství se zaměřením na
adaptabilitu na trh práce

Podpořené osoby –
EU občani:

Z rozpočtu JMK byly vyčleněny finance na
aktivity pro EU občany:

Kurzy českého
jazyka: 420

•

Kurzy českého jazyka

•

Odborné poradenství vč. asistence

Odborné
poradenství: 58

Pozn.: * Splněno = splněno kompletně (případně téměř kompletně); splněno částečně = na aktivitě se pracovalo, ale ještě toho
nezanedbatelná část zbývá; nesplněno = aktivita nebyla dosud realizována, resp. již není relevantní a nebude realizována (uvést důvod
do komentáře).

