Tvorba vzdělávacích programů
a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců
MÚ Valašské Meziříčí a okolních obcí
Město Valašské Meziřící
Město Valašské Meziříčí patří mezi naše
zákazníky již od roku 2006, kdy zde poskytujeme poradenství v oblasti finančního
řízení a plánování.
V roce 2011 jsme se začali podílet na
projektu „Tvorba vzdělávacích programů
a nádstavbové vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců a volených
zastupitelů Městského úřadu Valašské
Meziříčí a 23 okolních obcí“.
Vážíme si spolupráce se zástupci města
a zaměstnanci, kteří navštěvují a absolvují
naše prezenční i e-learningové kurzy a věříme, že rovněž do budoucna budou naše
kurzy nedílnou součástí plánů vzdělávání
všech zaměstnanců úřadu.

„K úspěchu realizace našeho
projektu přispívá lektorský
a organizační tým společnosti
AQE advisors, a.s., který nám
pomáhá úspěšně realizovat
všechny aktivity projektu.
Oceňujeme zejména zkušené
lektory, kteří zajišťují kvalitu
a profesionalitu školení
a obsahové náplně jednotlivých
kurzů, jež jsou založeny na
příkladech a poznatcích
z praxe veřejného sektoru.“
Ing. Josef Matocha,
tajemník MěÚ Valašské Meziříčí

Město dlouhodobě usiluje o zkvalitnění oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů a součástí jeho strategie je rovněž posílení oblasti vzdělávání zaměstnanců. Městský úřad disponuje zkušenými a motivovanými
zaměstnanci, kteří zastávají pozice interních lektorů, metodiků vzdělávacích programů, a zároveň organizátorů vzdělávání.
CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému tvorby interních vzdělávacích programů
a následné proškolení zaměstnanců prostřednictvím interních lektorů – zaměstnanců
úřadu. Dále bylo realizováno požadované vzdělávání, kdy naše společnost ve spolupráci se zaměstnanci MěÚ realizovala sérii akreditovaných vzdělávacích programů.
DŮVODY REALIZACE
Hlavními důvody realizace projektu, který je financovaný z ESF, jsou:
 Finanční úspora na realizaci vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů
 Rozvoj organizace v oblasti vzdělávání
 Vznik sítě interních lektorů MěÚ ValMez
 Zvýšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím proškolených zaměstnanců
 Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců
 Možnost zaměstnanců podílet se na rozvojových činnostech úřadu
Projekt „Tvorba vzdělávacích programů a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ
Valašské Meziříčí a okolních obcí“ je spolufinancovaný z OP LZZ z výzvy č. 69, jež cílí
na rozvoj vzdělávání zaměstnanců organizací veřejného sektoru.
POSTUP ČINNOSTÍ
I. Vytvoření a akreditace 3 vzdělávacích programů.
Hlavní cílem bylo vytvořit a dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
akreditovat 3 vzdělávací kurzy:
 Nákladově užitkové metody
 Prevence a eliminace korupce
 Metody vyhodnocování vlivů veřejných politik na město
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II. Příprava 3 interních lektorů, kteří budou mít za úkol proškolit osoby z cílové skupiny v nově vytvořených akreditovaných programech.
Cílem bylo připravit tři zaměstnance MÚ na pozici interních lektorů, kteří budou mít
za úkol dále školit vedoucí zaměstnance a volené zástupce MÚ Valašské Meziříčí
a volené zástupce zapojených obcí ve vytvořených vzdělávacích programech.
Interní lektoři absolvovali 3 denní akreditovaný kurz Lektorských dovedností, jež
školil náš specialista na lektorské a komunikační dovednosti. Následně byli lektoři
proškoleni ve znalosti a řádném a efektivním předávání vytvořených akreditovaných
programů s časovou dotací 3 dny pro každého lektora.

III. Realizace vzdělávacích aktivit v již akreditovaných programech:
POMÁHÁME BUDOVAT
EFEKTIVNÍ ÚŘAD

 Strategické plánování a řízení;
 Finanční plánování a řízení.
Předmětem bylo vyškolení vedoucích zaměstnanců MÚ Valašské Meziříčí. v akreditovaném programu Strategické plánování a řízení (4 denní kurz) a kurzu Finanční
plánování a řízení (6 denní kurz).
Rovněž byli vyškoleni volení zástupci Valašského Meziříčí a volení zástupci zapojených
obcí.
Všem absolventům byly předány certifikáty o absolvování kurzu.
Vzdělávání bylo realizováno prezenční formou a doplňkově prostřednictvím e-learningu.

AQE advisors, a.s.
Jsme poradenská společnost poskytující
služby převážně subjektům veřejného sektoru. V oboru poradenství působíme od roku
1991 a díky tomu jsme schopni našim
zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti
a tým specializovaných expertů. Unikátní
znalostní databanka, kterou disponujeme,
nám umožňuje v každé činnosti nabízet
našim zákazníkům značnou přidanou
hodnotu. Od vzniku společnosti pak naše
služby využilo již několik set zákazníků
z veřejného sektoru.
Díky velmi těsnému vztahu mezi poradcem
a klientem vzniká pro společnost velmi
silný závazek v rámci realizace každého
projektu.
Za dobu naší existence jsme dokončili již
více jak 1 600 individuálních poradenských
zakázek pro naše klienty z veřejného sektoru. Zkušenosti, které jsme získali nám nejen
pomáhají poskytovat lepší a hodnotnější
služby, ale jsou i pravidelně publikovány
v odborném tisku, prezentovány na celé
řadě tematických konferencí a seminářů
a předkládány jako odborný standard pro
celou řadu návazných aktivit.

ZÁVĚR
Realizací výše uvedených aktivit došlo k zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu a rovněž k úspoře finančních prostředků na vzdělávání v budoucím
období, kdy bude úřad využívat pro školení své interní vzdělávací programy, jež byly
vytvořeny, Rovněž síť tří interních lektorů přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a úřad
nemusí poptávat dodavatele vzdělávání v odborných oblastech.
V současné době úřad v souvislosti s aktivitami, které jsme společně řešili, vytváří
e-learningovou podobu všech tří vzdělávacích programů a čtvrtý interní vzdělávací program „Veřejné zakázky“, který vedení úřadu vybralo jako vhodný pro zpracování. Také
dochází k proškolení čtvrtého interního lektora úřadu.
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Městský úřad Valašské Meziříčí, který prostřednictvím vzdělávání pečuje o své zaměstnance, a zároveň se aktivně zapojuje do přípravy a zpracování vzdělávacích programů,
může být příkladem pro další organizace, které se chtějí zodpovědně postavit k řešení
vzdělávání. Úřad využil možnosti podpory naší společnosti a našich expertů/lektorů při
tvorbě vzdělávacích programů a proškolování v odborných dovednostech a naučil se
nové moderní postupy a přístupy k realizaci vzdělávání.
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