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Projekt Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“
Reg. číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.01/02.00010

Doba realizace projektu:

1.1.2010 – 31.12.2012 (36 měsíců)

Partner:

Asociace samostatných odborů (ASO)

Cílová skupina:

členové odborů a zaměstnanci

Celková dotace:

81 102 620,- Kč

Čerpáno za 18 měsíců:

37 923 104,80 Kč

Počet klíčových aktivit:

9

KA 01.
Konzultační a poradenská infolinka na podporu a rozvoj
sociálního dialogu
- zřízena v plném provozu 24 hodin od 1.6.2010
- tel. číslo: 840 888 233
- E-mail: poradenska.infolinka@service4c.com
- SMS brána: 604 193 115
Plánovaný výsledek (monitorovací indikátor) – 3 000 klientů
Výsledek za 18 měsíců: 1 701 klientů
z toho: 1 213 telefonicky
484 E-mail
4 SMS

KA 02.
Realizace a rozšiřování právního poradenství prostřednictvím sítě
RPC PZ
- zřízena v předešlém projektu a pokračování od 1.1. 2010
- činnost vyvíjí 12 RPC PZ v krajských městech a na 28
kontaktních místech po celém území ČR
Obsazení RPC PZ:
- 6 x právník specializovaný na pracovní právo
- 6 x právník specializovaný na sociální dialog
- 12 x regionální manažer pro sociální dialog
Plánovaný výsledek (monitorovací indikátor) – 11 100 klientů
Výsledek za 18 měsíců: 9 166 klientů
z toho: 8 331 osobně (návštěva RPC PZ)
835 on-line

KA 03.
Zkvalitnění, rozšiřování a provoz web portálu ČMKOS
na podporu sociálního dialogu
Poradenská část – „ODBORY ON-LINE“
Obsah: přímá internetová komunikace v poradenství
tripartita – propojení sociálních partnerů
legislativa, zaměstnanost, BOZP
Návštěvnost za 18 měsíců: 47 667 přístupů
185 999 zobrazení stránek
Zpravodajská část – „E-SONDY“
Obsah: aktuální informace
rozhovory, články, ohlasy
Návštěvnost za 18 měsíců: 48 363 přístupů
199 775 zobrazení stránek

KA 04.
Nové formy vedení sociálního dialogu – kulaté stoly
Cíl: Propojení s cílovou skupinou na regionální úrovni, rozvoj možností
vedení sociálního dialogu
Plánováno: 40 regionálních kulatých stolů
4 mezinárodní kulaté stoly (v příhraničních oblastech)
800 účastníků z řad cílové skupiny, zaměstnavatelů,
zástupců veřejné a státní správy, Parlamentu a Senátu ČR.
Dosavadní plnění za 18 měsíců, uskutečněno:
19 regionálních KS za účasti 537 osob
2 mezinárodní KS za účasti 58 osob
(z ČR, SR, Německa, Rakouska)

KA 05.
Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí
Cíl: Propojení na evropský sociální dialog, efektivnější komunikace
mezi partnery, zejména organizacemi zastupujícími zaměstnance
(EOK) a zaměstnavatele (BusinessEurope)
Plánováno: 30 zahraničních cest pro 150 účastníků
3 mezinárodní konference pro 180 účastníků
Dosavadní plnění za 18 měsíců, uskutečněno:
- 18 zahraničních cest (Portugalsko, Německo, Anglie, Slovensko, Irsko,
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko) za účasti 76 osob
- 1 mezinárodní konference (2010) za účasti 55 zástupců (ČR, SR,
Maďarsko, Polsko)

KA 06.
Vytvoření systému hodnocení dopadů vzdělávání na cílovou
skupinu
Cíl: Získání poznatků o dopadech vzdělávání, vyhodnocení metodiky a
metodologie, hodnocení lektorů, auditoria a učebních textů
Plánovaný výsledek: 80% návratnosti dotazníků od cílové skupiny
100% návratnost dotazníků od lektorů
Výsledek za 18 měsíců:
84% návratnosti dotazníků - cílová skupina
100% návratnost dotazníků – lektoři
Průměrné hodnocení ve škále 1 – 5:
účastníci vzdělávání 1,37
lektoři
1,47

KA 07 a 08.
Vzdělávání pro vlastní zaměstnance a cílovou skupinu
Cíl: Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, průprava pro vedoucí
funkce v odborech, zvyšování úrovně sociálního dialogu, zvyšování
znalostí v oblasti pracovního práva, BOZP, zaměstnanosti a rozvoje
lidských zdrojů
Plánovaný výsledek (monitorovací indikátor):
5 700 úspěšných absolventů kurzů zaměřených na 17
základních témat (KA 08) ve 169 seminářích
a 1 specializovaný seminář „Šampion“ (KA 07)
Výsledek za 18 měsíců:

3 710 účastníků a úspěšných absolventů
ve 113 uskutečněných seminářích
a 1 specializovaném kurzu „Šampion“.

KA 09.
Řízení projektu
Sestaven řídící tým: 5 zástupců ČMKOS a 2 zástupci ASO
Způsob financování projektu: ex post
Předpoklad naplňování finančních nákladů v roce 2011

