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Úvodní slovo předsedy správní rady
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. završilo v roce
2006 patnáct let své činnosti, která byla zahájena v roce 1991 ve formě
nadace Fond pomoci místní správě ČR.
V loňském roce organizace pokračovala v prohlubování své pomoci
české veřejné správě prostřednictvím vzdělávacích a školících akcí
určených voleným představitelům krajů, měst a obcí i zaměstnancům
úřadů územní samosprávy a státní správy. O rozsahu této činnosti
nejlépe svědčí údaje a informace obsažené ve Výroční zprávě. Jsem
rád, že Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. se snaží maximálně reagovat na
aktuální potřeby rozvoje veřejné správy v naší zemi, například svým zapojením do
projektů na zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity pro realizaci programů
Strukturálních fondů Evropské unie nebo prohloubením vzdělávacích aktivit, které
napomáhají modernizaci a vyšší profesionalizaci české veřejné správy.
Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům Vzdělávacího centra pro veřejnou
správu ČR, o. p. s. i členům správní a dozorčí rady za jejich kvalitní a obětavou práci.
Věřím, že společně budeme i nadále usilovat, aby veřejná správa byla chápána jako služba
občanům a byla vykonávána na vysoké odborné úrovni.
RNDr. Josef Postránecký
předseda správní rady

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Úvodní
Úvodní slovo ředitelky společnosti
Vážení přátelé,
rok 2006 znamenal pro naši společnost již patnáct let vzdělávání
pracovníků veřejné správy. I tento rok jsme nabízeli více než 96
akreditovaných programů, množství dalších kursů a seminářů ze
všech oblastí, ve kterých potřebují úředníci i volení zastupitelé získat
odborné znalosti a dovednosti.
Nemalou pozornost jsme věnovali přípravě a realizaci projektů
financovaných jak z národních zdrojů, tak i z prostředků EU.
V projektech jsme uplatnili nové vzdělávací produkty pro různé cílové skupiny pracovníků
veřejné správy, které ověřují nové metody např. v oblasti řízení kvality či v oblasti sociální,
kde se nám podařilo připravit a rozvinout dlouhodobý a skutečně náročný projekt
Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
ČR, o. p. s. se tak profiluje jako organizace reprezentující nové trendy v rozvoji veřejné
správy, zejména v oblasti rozvoje lidských zdrojů a řízení kvality.
Vysoká návštěvnost našich akcí, spokojenost a kladné hodnocení účastníků včetně
kvalitních lektorů ukazuje, že společnost si za posledních patnáct let vybudovala silnou
pozici na trhu vzdělávání ve veřejné správě, pozici, která je podpořena znalostí prostředí,
problematiky veřejné správy a rychlým reagováním na potřeby našich klientů.
Další činnost naší společnosti musí i nadále vycházet z dobrých výsledků minulých let,
osvědčených produktů připravovaných pobočkami, dále pružně reagovat na potřeby
veřejné správy a usilovně pokračovat na rozvoji a přípravě nových projektů, přinášejících
nové směry ve zvyšování kvality a efektivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy,
usnadnění přístupu k nim a zajistit tak vysokou profesionalitu pracovníků veřejné správy.
I když došlo ve vedení společnosti ke změnám – 1. 11. 2006 po ročním působení skončila
ředitelka společnosti Ing. Novotná a pověřená řízením od tohoto data byla paní Ivanka
Zdráhalová, činnost vzdělávacího centra nebyla nijak omezena a rozvíjela se dle plánu.
Cíle, které si klademe, nejsou malé, věřím, že profesionální tým pracovníků, zaměstnanců
a rozsáhlé skupiny lektorů, je zárukou kvality a dalšího rozvoje Vzdělávacího centra pro
veřejnou správu ČR, o. p. s.
Mgr. Květa Halanová
ředitelka společnosti
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Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
ČR, o. p. s.
je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 175 dne 11. července 2000.
sídlí v ulici Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639, DIČ CZ26187639.
je instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, dne 26. listopadu 2002, podle
zákona 312/2002 Sb. pod číslem AK I./I-12/2002. Dne 10. listopadu 2005 byla její
akreditace pod stejným číslem dle výše uvedeného zákona obnovena. Společnost je
dále akreditována u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem
jednacím 33 410/2005-25.
jménem společnosti VCVS ČR, o. p. s. samostatně jednají a podepisují společně vždy
dva členové správní rady.
ředitelkou společnosti VCVS ČR, o. p. s. byla do října 2006 Ing. Markéta Novotná.
Správní rada pověřila řízením společnosti od října 2006 paní Ivanku Zdráhalovou.

Poslání
plnit významný úkol při poskytování vědomostí, prohlubování znalostí pracovníků
veřejné správy a prostřednictvím školení zajišťovat informovanost o aktuální
legislativě v souvislosti s legislativou EU

Vize
stát se poskytovatelem kvalitních vzdělávacích služeb komplexního rozvoje
pracovníků veřejné správy a volených představitelů se zřetelem na nové podmínky
po vstupu ČR do EU v souladu s posláním a vystupovat jako organizace
reprezentující nové trendy v oblasti rozvoje a modernizace veřejné správy

Lektoři
svoji činnost VCVS ČR, o. p. s. realizuje prostřednictvím profesionálního týmu
interních a externích lektorů a konzultantů, jejichž odborný rozvoj patří mezi klíčové
priority VCVS ČR, o. p. s.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Předmět
Předmět činnosti
vzdělávací služby k rozvoji samosprávy, místní správy a místních iniciativ,
sociálních služeb, pedagogických a ostatních pracovníků ve školství a dalších
cílových skupin veřejného sektoru
odborné semináře, vzdělávací akce a konference
projekty, odborné analýzy
zprostředkování zahraničních zkušeností

Zaměření činnosti
zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech
příprava na plnění každodenních úkolů veřejné správy (nabídka společnosti
poskytuje více než 100 kurzů z oblasti správního práva, obecné a sociální legislativy,
ekonomiky, financí, hospodaření obcí, sociálně-psychologických témat, životního
prostředí, řízení a administrativy, komunikace)
podpora reformy veřejné správy
rozvoj demokracie v ČR

Organizační struktura
struktura
ústředí v Praze a 11 regionálních poboček po celé ČR
Sokolov
Plzeň
České Budějovice
Liberec
Pardubice
Jihlava
Brno
Zlín
Olomouc
Ostrava
Střední Čechy (v Praze)
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Členství v organizacích
AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých
ČAVIVS – Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy
ENTO - Evropská síť vzdělávacích organizací pro místní a regionální správu
NISPAcee - Síť institucí a škol veřejné správy Střední a Východní Evropy

Čeští partneři
Svaz měst a obcí ČR
Asociace krajů ČR
Sdružení tajemníků měst a obcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Institut pro místní správu Ministerstva vnitra ČR
Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS)
Informační centrum nadací (ICN)

Zahraniční partneři
Svaz holandských měst a obcí (VNG)
Britské manažerské centrum pro místní správu (IdEA)
Canadian Urban Institute, Kanada
Státní universita v Ames IOWA, USA
Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika
Civitas Georgica, Gruzie

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Správní rada
Předseda

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra
Členové
Ing. Jan Přikryl, CSc.
Ing. Tomáš Jirsa
Antonín Kment
Ing. Jana Fischerová
Ing. Antonín Liberda
Doc. Ing. Volf Jiří, CSc.
Ing. Rabas Michal
Ing. Puš Martin
JUDr. Simeona Zikmundová
Dagmar Nohýnková

nezávislý konzultant
starosta města Hluboká nad Vltavou
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
starostka města Havlíčkův Brod
náměstek ministra spravedlnosti
náměstek ministra financí
hejtman Pardubického kraje
starosta Města Jičín
ředitelka Krajského úřadu Vysočina
(od 31.10.2006)
náměstkyně hejtmana Středočeského kraje (od 31.10.2006)

Dozorčí rada
Předseda

Josef Martinic
náměstek hejtmana Středočeského kraje
Členové
RNDr. Jiří Mašek
Zdeňka Marková
Strana 10

ředitel kanceláře Asociace krajů ČR
starostka města Nové město na Moravě
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2006

Zaměstnanci
Pracovní tým 32 odborných pracovníků k 31. 12. 2006 tvořili níže uvedení pracovníci.
Pracovníci ústředí společnosti
Ing. Markéta Novotná
Lenka Grusová
PhDr. Václava Hořavová
Ing. Jana Voldánová
Ing. Viktor Marek
Mgr. Tereza Günterová
Bc. Beáta Tomečková
Ivana Zdráhalová
Jitka Bauerová
Jaroslava Veinerová
Dagmar Neužilová

ředitelka
(do 31.10.2006)
asistentka ředitelky
manažerka vzdělávání
manažerka projektů a komunikace
koordinátor projektů
koordinátor projektů
(do 31.7.2006)
koordinátor projektů
koordinátor vzdělávání
koordinátor vzdělávání
účetní
účetní

Pracovníci regionálních poboček
Mgr. Gabriela Bauerová
Mgr. Sylvie Doležalová
Martina Vaňková
Ing. Jitka Lochmanová
Ing. Jitka Pokorná
Mgr. Jiří Křečan
Helena Štědroňová
Mgr. Dana Gajdošíková
Mgr. Stanislava Režňáková
Martina Menclová
Ing. František Háva
Ing. Marie Hronová
Zdeněk Kotulák, MBA
Mgr. Ondřej B. Jurečka
Ing. Vladislav Dvořák
Ing. Zdeněk Milata
Milan Andrássy
Tereza Andrássyová
Ing. Zdeněk Jandora
Ing. Alena Mynaříková
Helena Ponocná
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

České Budějovice
Sokolov
Sokolov
Liberec
Liberec
Pardubice
Pardubice
Plzeň
Brno
Brno
Jihlava
Jihlava
Olomouc
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Zlín
Střední Čechy
Střední Čechy
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Vzdělávací aktivity
V roce 2006 oddělení vzdělávání pokračovalo v činnosti zaměřené na implementaci zákona
312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků územně samosprávných celků, do našich vzdělávacích
aktivit. Orientovali jsme se na přípravu kurzů k akreditaci vyplývající z tohoto zákona, a to
jak na průběžné vzdělávání úředníků, tak na přípravu vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část. Zaměřili jsme se také na obnovu akreditací u kurzů, u kterých prošla tříletá
lhůta.
V roce 2006 byla udělena akreditace 24 novým vzdělávacím programům a u 7 programů
byla akreditace obnovena.
Našimi prioritami nadále zůstává vzdělávání v oblasti aplikace zákonů do praxe, školení k
různým správním činnostem, které vykonávají úředníci územních samosprávných celků.
Další cílovou skupinou, na kterou jsme zaměřili pozornost, jsou volení představitelé
samosprávy. Po volbách jsme připravili školení pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí
a přípravu na plnění jejich každodenních úkolů, zejména v oblasti hospodaření s majetkem
obcí a příspěvkových organizací.
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Akreditované vzdělávací programy
Z celkového počtu 727 vzdělávacích kurzů realizovaných 11 regionálními pobočkami a
oddělením vzdělávání bylo uskutečněno 650 akreditovaných kurzů, což je o 49 kurzů více
než v roce 2005.
Počet vydaných osvědčení o účasti na akreditovaných kurzech dle zákona 312/2002 Sb., o
vzdělávání úředníků, je 22 793 (v roce 2005 - 21 074).

Přehled vzdělávacích programů akreditovaných u Ministerstva vnitra ČR
Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků
Praktický výkon finanční kontroly
Finanční řízení - modul A , modul B
Sociálně psychologické aspekty práce sociálního pracovníka
Sociálně psychologický výcvik
Sociální péče a sociální služby , modul A, modul B , modul C
Rozhodování podle stavebního zákona v praktických příkladech
Spisová služba ve státní správě a samosprávě
Řízení chodu úřadu
Hospodaření s obecním majetkem
Účetnictví obcí a příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Rozpočet, rozpočtová skladba a rozpočtové určení daní
Krizové řízení
Personální řízení
Hodnocení pracovníků - Jak vést hodnotící pohovor
Boj s korupcí ve veřejné správě
Využití strukturálních fondů v programovém období 2007-2013
Příprava na využívání strukturálních fondů EU a řízení veřejných projektů
Vnitřní a vnější komunikace úřadu
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Místní poplatky v praxi obcí
Správní řízení na úseku evidence obyvatel, občan. průkazů a cest. dokladů
Role obce v ochraně životního prostředí
Působnost obcí a krajů na úseku živnostenského podnikání
Uznávání odborné kvalifikace v oblasti živnostenského podnikání
Výkon správních činností na úseku sociálním a zdravotnictví
Právní úprava přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí
Pohřebnictví
Stavební řízení a ochrana životního prostředí
Matriky
Přestupkové řízení - aktuality a praxe (vedoucí – průběžné)
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Bezpečnost a ochrana obyvatel (pro vedoucí)
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

AK I./VV-10/2002
AK I./PV-10/2002
AK I./VEPO-1/2003
AK I./PV-8/2002
AK I./PV-9/2002
AK I./PV-5/2002
AK I./PV-7/2002
AK I./PV-4/2002
AK I./VEPO-6/2003
AK I./PV-98/2003
AK I./PV-100/2003
AK I./PV-99/2003
AK I./PV-109/2003
AK I./VE-64/2006
AK I./VE-19/2003
AK I./VEPO-30/2003
AK/VE-20/2003
AK I./PV-280/2003
AK I./PV-310/2004
AK I./PV-311/2004
AK I/PV-334/2004
AK I./PV-349/2004
AK I./PV-357/2004
AK I./PV-355/2004
AK I./PV-356/2004
AK I./VEPO-45/2004
AKI./PV-400/2004
AK I./PV-401/2004
AK I./PV-404/2004
AK I./PV-424/2004
AK I./VE-63/2004
AK I./PV-888/2005
AK I./VEPO-53/2004
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Přehled vzdělávacích programů akreditovaných u Ministerstva vnitra ČR
Obec a pozemní komunikace
Správní řízení a soudní kontrola
Prevence kriminality mládeže
Bezpečnost v obci v běžných a mimořádných situacích (průb. - ved.)
Kriminalita mládeže a její prevence
Činnost kurátorů při prevenci kriminality mládeže
Správní řád ve srovnání staré a nové právní úpravy
Nový správní řád
Soudní kontrola v kontextu správního řádu
Novela zákona o sociální potřebnosti v kontextu zákona o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti v praxi
Odměňování zaměstnanců územních samosprávních celků
Využívání a poskytování informací dle platné legislativy
Živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované
Interní audit
Uplatnění nového zákona o DPH ve veřejné správě
Správní řízení v praxi živnostenských úřadů
Zvláštní matrika
Vedení matrik
Státní občanství
Odstraňování tvrdosti zákona v oblasti poskytování sociálních dávek
Rodinné právo v praxi matrik
Správní řízení vedené odbory životního prostředí
Vyvlastňování pozemků a staveb
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Přístup k dětem, které jsou pachateli nebo oběťmi trestných činů
Detekce násilí na dítěti
Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a s dítětem
Správní řízení na úseku matrik
Spisová služba ve veřejné správě v kontextu správního řádu
Správní řád pro živnostenské úřady
Pracovně právní vztahy v úřadech obcí, měst a krajů
Asertivní jednání ve veřejné správě
Selfmanagement - řízení svého osobního rozvoje
Aplikace správního řádu v sociálně právní ochraně dětí
Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi
Vidimace a legalizace
Vodoprávní řízení
Zákon o finanční kontrole v obcích (postupy k zavedení syst. fin. kontrol)
Správní činnosti na úseku dopravy
Protiprávní činnost mládeže
Správní řízení v oblasti ochrany přírody, krajiny a půdy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Zákon o obcích, zákon o krajích
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AK I./PV-435/2004
AK I./PV-486/2004
AK I./PV-487/2004
AK I./VE-65/2004
AK I./PV-537/2004
AK I./PV-536/2004
AK I./PV-540/2004
AK I./PV-539/2004
AK I./PV-538/2004
AK I./PV-555/2004
AK I./PV-572/2004
AK I./VE-79/2004
AK I./ PV-575/2004
AK I./PV-598/2004
AK I./PV-599/2004
AK I./PV-633/2005
AK I./PV-640/2005
AK I./PV-648/2005
AK I./PV-647/2005
AK I./PV-646/2005
AK I./PV-752/2005
AK I./PV-765/2005
AK I./PV-766/2005
AK I./PV-771/2005
AK I./PV-770/2005
AK I./PV-776/2005
AK I./PV-868/2005
AK I./PV-869/2005
AK I./PV-870/2005
AKI./PV-881/2005
AK I./PV-896/2005
AK I./PV-941/2005
AK I./VEPO-80/2005
AK I./PV-996/2005
AK I./VEPO-81/2005
AK I./PV-1015/2005
AK I./PV-1014/2005
AK I./PV-1041/2005
AK I./PV-1058/2005
AK I./PV-19/2006
AK I./PV-28/2006
AK I. PV-29/2006
AK I./PV-61/2006
AK I./PV-87/2006
AK/PV-138/2006
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Přehled vzdělávacích programů akreditovaných u Ministerstva vnitra ČR
Zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi
Ochrana osobních údajů
Náprava vadných aktů správního orgánu
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích
Pečovatelská služba jako součást zákona o sociálních službách
Zákonné možnosti jednání s agresivními klienty v sociálním styku
Obec a veřejný pořádek
Písemná a elektronická komunikace - úprava písemností a aktuální změny
Pečovatelská služba ve světle zákona o sociálních službách
Základní teze zákona o sociálních službách
Postup při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce
Ochrana před domácím násilím
Zákoník práce v praxi
Vyřizování stížností a petic
Sociální služby a příspěvek na péči
Zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků
Zákon o střetu zájmů v aplikační praxi
Živnostenský zákon ve vazbě na insolvenční zákon
Památková péče a nový stavební zákon

AK/PV-139/2006
AK/PV-140/2006
AK/PV-141/2006
AK/PV-142/2006
AK/PV-143/2006
AK/PV-144/2006
AK/PV-176/2006
AK/PV-177/2006
AK/PV-188/2006
AK/PV-189/2006
AK/PV-190/2006
AK/PV-196/2006
AK/PV-335/2006
AK/PV-336/2006
AK/PV-337/2006
AK/VEPO-10-17/2006
AK/VE-84/2006
AK/PV-363/2006
AK/PV-61/2007

Přehled vzdělávacích programů akreditovaných u Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Detekce násilí na dítěti
Modulový kurz – prevence šikanování na školách
Úvod do první pomoci při šikanování
Dokumentace školy
Organizační řád - Směrnice školy
Kontrola zpracování mezd ředitelem školy
Příprava školy na inspekci
Metodika hospitační činnosti
Hodnocení kvality práce ve škole
Pravidla odměňování
Zákoník práce v praxi škol
Asertivita
Spisová služba u škol
Nový správní řád a jeho aplikace ve školských zařízeních

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

29333/2005-25-387
29333/205-25-387
29333/205-25-387
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
23 455/2006-25-501
1036/2006-25-229
10936/2006-25-229
3921/2006-25-100
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Vzdělávací kurzy realizované oddělením vzdělávání
V roce 2006 oddělení vzdělávání připravilo a zrealizovalo 38 kurzů (66 školících dnů),
z toho 30 kurzů akreditovaných. V rámci těchto kurzů bylo proškoleno 715 pracovníků
obecních, městských i krajských úřadů a volených členů zastupitelstev.

Přehled realizovaných kurzů za rok
rok 2006 v oddělení
oddělení vzdělávání
Kurzy byly zaměřeny na různé oblasti práce úředníků veřejné správy. Byly připraveny a
realizovány tak, aby svoji kvalitou a správným načasováním byly přínosem v práci
úředníků ÚSC. Přehled zahrnuje vícedenní i jednodenní kurzy.
Počet
dnů

Počet
účastníků

Vodoprávní řízení

2

26

Antidiskriminační vzdělávání

3

23

Hospodaření s majetkem obcí

2

15

3

19

Příprava a řízení projektů

2

10

Vnitřní a vnější komunikace

2

10

AK I./PV-1058/2005 Vodoprávní řízení

1

17

AK.I/PV-357/2004

1

17

AK I./VEPO-1/2003 Finanční řízení

3

19

AK I./PV-357/2004

1

28

3

11

Účetnictví pro malé obce

2

12

Správní řízení v sociální oblasti

1

18

Konference Výstavba a přestavba bytů, její
financování a nové legislativní podmínky

1

42

3

17

1

20

Číslo akreditace
AK I./PV-357/2004

AK I./PV-98/2003

Název akce

AK I./VEPO-1/2003 Finanční řízení

AK I./PV-310/2004

Vodní hospodářství a ochrana vod

Ochrany přírody ,krajiny a půdy

AK I./VEPO-1/2003 Finanční řízení

AK I./PV-5/2006

AK I./VEPO-26/2003 Personální řízení
Aplikace zákona o svobodném přístupu
k informacím
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Přehled realizovaných kurzů za rok
rok 2006 v oddělení
oddělení vzdělávání - pokračování
Číslo akreditace

Název akce

Počet
dnů

Počet
účastníků

AK I/PV-752/2005

Odstraňování tvrdosti zákona v oblasti
poskytování soc. dávek

1

26

AK I//PV-7/2002

Rozhodování podle stavebního zákona

2

16

AK I/PV-61/2006

Správní řízení v OPK *

1

27

1

35

1

35

Organizace, řízení a provoz sociálních služeb

1

14

Aplikace zákona o svobodném přístupu i
informacím

2

13

AK I/PV_770/2005

Stavební právo

1

28

AK I/PV-209/200

Správní řízení v sociální oblasti

1

17

AK I/PV-209/200

Pečovatelská služba

1

14

AK I/PV-209/200

Sociální pracovník pro seniory *

4

18

AK/PV-189/2006

Základní téze zákona o sociálních službách

1

22

AK I/PV-209/200

Hospodaření příspěvkových organizací ve VS *

1

7

AK I/PV-209/2006

Hospodaření příspěvkových organizací ve VS *

1

7

AK I/PV-209/2006

Organizace, řízení a provoz sociálních služeb

2

15

AK I/PV-209/2006

Mediace I. - IV. *

4

17

AK I/PV-209/2006

Sociální kurátor *

4

13

AK I/PV-209/2006

Správní řízení v sociální oblasti

1

11

AK I/PV-209/2006

Organizace, řízení a provoz soc. služeb *

1

14

AK I/PV-209/2006

Pečovatelská služba *

1

14

Kurz pro nově zvolené představitele obcí

2

25

AK I/PV-555/2004

AK I/PV-209/200

Novela zákona o sociální potřebnosti v kontextu
zákona o zaměstnanosti
Aplikace zákona o svobodném přístupu i
informacím

* Semináře byly realizovány v rámci projektu MCSSP Vzdělávání pracovníků sociální sféry –
JPD 3.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Vzdělávací programy ke zvláštní části vzdělávání vedoucích úředníků
elektronickou formou
Při přípravě jsme vycházeli ze zákona č. 312/2002 Sb. o vzdělávání vedoucích úředníků
– zvláštní část. Cílem bylo seznámit vedoucí úředníky s přehledem a charakteristikou
správních činností (vymezených vyhláškou MV ČR) vykonávaných podřízenými
úředníky a navázat na vědomosti již získané zkouškou zvláštní odborné způsobilosti.
Přehled vzdělávacích programů pro vedoucí úředníky za prosinec 2006
Počet realizovaných
realizovaných
kurzů

Název jednotlivých kurzů
Agenda životního prostředí

Počet účastníků

AK/VEPOAK/VEPO-10/2006

Ochrana přírody a krajiny

1

1

Ochrana ovzduší

1

3

Hospodaření s odpady a nakládání s odpady

1

3

Integrovaná prevence znečištění a posuzování vlivu na ŽP

1

1

Agenda zemědělství
zemědělství

AK/VEPOAK/VEPO-12/2006

Ochrana zemědělského půdního fondu

1

1

Lesní hospodářství

1

1

Myslivost

1

1

Rybářství

1

1

Agenda vodního hospodářství

AK/VEPOAK/VEPO-11/2006

Zákon o vodách

1

2

Zákon o vodovodech a kanalizacích

1

1

Správní trestání na úseku vodního hospodářství

1

1

Agenda silničního hospodářství

AK/VEPOAK/VEPO-13/2006

Zákon o pozemních komunikacích

1

Agenda sociální
Sociální služby a služby sociální péče

Agenda přestupků
Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku

Celkem
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1

AK/VEPOAK/VEPO-14/2006
1

1

AK/VEPOAK/VEPO-16/2006
1

1
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Vzdělávací akce realizované v pobočkách VCVS ČR,
ČR, o. p. s.
V roce 2006 bylo zrealizováno 727 vzdělávacích akcí, (1088 školících dnů). Bylo proškoleno
celkem 24 790 úředníků a pracovníků ÚSC (o 384 více než v roce 2005), z toho 22 793
s vydaným osvědčením o akreditaci.
Rekapitulace realizovaných akcí poboček v regionech Střední Čechy, Pardubice, Liberec,
Sokolov, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín a oddělení
vzdělávání:

Přehled vzdělávacích akcí

Pobočka
Pobočka

Průměrný
Průměrný
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
počet
akredito
ovaných zr
akredit
zru
ušených Počet dnů
vydaných
akcí
účastníků účastníků
akcí
akcí
osvědčení
na akci

02 – Odd. vzdělávání

38

30

4

66

715

19

519

04 - Č. Budějovice

43

40

4

50

1 674

39

1 528

05 - Sokolov

64

60

14

67

1 805

28

1 655

06 - Liberec

44

40

1

46

1 586

36

1 468

07 - Pardubice

48

45

0

67

1 583

33

1 613

08 - Plzeň

42

37

0

46

1 492

36

1 379

15 – Střední Čechy

104

100

17

125

2 558

25

2 248

10 - Brno

76

71

2

105

2 856

38

2 856

11 - Jihlava

82

56

2

95

3 092

38

3 048

12 - Olomouc

79

75

4

287

2 436

31

2 157

13 - Ostrava

78

70

2

103

3 927

50

3 298

14 - Zlín

29

26

5

31

1 066

37

1 024

Součet

727

650

55

1 088

24 790

34

22 793

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Vzdělávání lektorů
Nadále pokračujeme v osvědčené tradici vzdělávání lektorů. Cílem těchto aktivit, které
byly připraveny vesměs ve spolupráci s tvůrci příslušných zákonů, je umožnit lektorům
získat hlubší znalosti, vzájemně se inspirovat a přispět tak k harmonizaci výkladu
konkrétní legislativy.
Školení lektorů k zákonu o správním řízení. Bylo proškoleno 10 lektorů.
Školení k zákonu o obcích a krajích. Byli proškoleni 3 lektoři.
Dvoudenní školení o pomoci v hmotné nouzi a zákonu o existenčním a životním
minimu. Bylo proškoleno 5 lektorů.

Informování o vzdělávacích akcích
Průběžně jsou aktualizovány plány vzdělávacích akcí jednotlivých poboček a ústředí
s konkrétními termíny a místy konání na 5 měsíců dopředu, které jsou umístěny na
našich internetových stránkách www.vcvscr.cz. Měsíčně jsou zpracovávány do
jednotného přehledu ve formě brožurky, která je distribuována na akcích ústředí a
na akcích celostátního významu organizovaných našimi partnery.
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Klíčové projekty
projekty v roce 2006

Benchmarkingová iniciativa 2005
Benchmarkingová iniciativa 2005
(dále jen BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí
s rozšířenou působností. Účelem
BI 2005 je porovnávat výkonnosti a
kvalitu poskytovaných služeb ve
vybraných agendách přenesené a
samostatné působnosti, hledat
dobrou praxi, umožnit členům
vzájemnou výměnu zkušeností a
učení se od druhých. Jejím cílem je
zvyšovat efektivnost a kvalitu veřejných služeb.
K 1. 12. 2006 bylo členy BI 2005 celkem 76 obcí s rozšířenou působností, 5 městských
částí a 4 obce s pověřeným úřadem. Oproti roku 2005 se počet zapojených obcí výrazně
zvýšil.
V průběhu roku pracovalo celkem 12 paralelních pracovních skupin, včetně pracovních
skupin fungujících v rámci projektů. Celkem se uskutečnilo 30 pracovních setkání týmů.
V roce 2006 se města porovnávala již třetím rokem, a to v roce 2006 v 57 agendách.
Hodně úsilí si vyžádalo čištění databáze, v průběhu roku byly rovněž provedeny dva
rozsáhlé upgrady softwaru směrem k většímu uživatelskému komfortu, rozšíření funkcí
a lepšího znázornění výstupů. Také škála informací na webu byla rozšířena.
V závěru roku byla pozornost zaměřena na vyhledávání, definování a popis dobrých
praxí.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Moderní metody řízení kvality na úřadech
Projekt v rámci OPRLZ, opatření 4.1
Lídrem projektu je MEPCO, s.r.o.; VCVS ČR, o. p. s. je partnerem projektu spolu s
CERTem Kladno; neformálním partnerem je také Ministerstvo vnitra ČR.
Doba realizace: březen 2006 - září 2007.
Cílem projektu je podpořit zavádění moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné správě
a přispět tak ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy, k podpoře
demokratického vládnutí a i k přenesení důrazu na spokojenost občana.
Úkolem VCVS ČR, o. p. s. jako partnera projektu bylo v roce 2006 zajistit část vzdělávání
budoucích regionálních manažerů kvality a implementaci benchmarkingu v celkem
20 městech.
V průběhu roku 2006 VCVS
ČR, o. p. s. postupně organizovalo Úvodní seminář projektu, 2 kurzy Úvod do
benchmarkingu, Řízení chodu
úřadu a Školení v prezentačních, lektorských a konzultačních dovednostech pro regionální manažery kvality a další
zájemce z obcí a krajů. Kromě
toho zajistilo i proškolení zástupců obcí, které se v rámci
projektu zapojily do implementace benchmarkingu.
Do projektu se do konce roku přihlásilo celkem 20 obcí s rozšířenou působností
(dokonce 4 obce s pověřeným úřadem), jejichž zástupci byli rozděleni do dvou
pracovních skupin. Ty byly v listopadu, resp. prosinci 2006 proškoleny v
benchmarkingu a byla nastartována jejich spolupráce, která bude pokračovat do září
roku 2007.
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Celoživotní
Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Projekt ESF v rámci - OPRLZ.
Lídrem projektu je EuroProfis, s.r.o.; VCVS ČR, o. p. s. je partnerem spolu s občanským
sdružením HESTIA a společností CS - Project, s.r.o.
Doba realizace: říjen 2005 - listopad 2008
Cílem projektu je vytvořit standardizovaný systém celoživotního profesního vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, v souladu se zákonem o sociálních službách.
V roce 2006 byla dokončena analýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních
službách. Na základě výsledků a výstupů této analýzy byl připraven a v několika
krocích zpřesněn tzv. otevřený seznam cca 85 vzdělávacích modulů. Pro každý z nich
byl vytvořen rámcový obsah jako pomůcka pro vzdělávací organizace při přípravě
vzdělávacích aktivit.
VCVS ČR, o. p. s. se podílelo na všech aktivitách, jeho klíčovou aktivitou však byla
příprava akreditačního systému vzdělávání dle požadavků Zákona č. 108 / 2006 Sb., o
sociálních službách. Poslední výstupy k akreditačnímu systému byly dokončeny a
odevzdány zadavateli v listopadu 2006.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb
Projekt v rámci OPRLZ, opatření 2.1
Lídrem projektu je EuroProfis, s.r.o.; VCVS ČR, o. p. s. je partnerem spolu s o.s. HESTIA
a o.s. Instand.
Doba realizace: březen 2006 - únor 2008
Cílem projektu je proškolit celkem 90 inspektorů kvality a inspektorů sociálních služeb.
Kromě školení lektorů zajišťovalo VCVS ČR, o. p. s. školení inspektorů.
Hlavní aktivitou VCVS ČR, o. p. s. bylo zajištění 1. běhu vzdělávání inspektorů, který
začal v září 2006 a probíhal až do dubna 2007, s 31 účastníky rozdělenými do
2 paralelních skupin. Do konce 2006 roku byla uskutečněna:
Úvodní pětidenní teoretická výuka (T1) zaměřená zejména na zákony
Jednodenní předinspekční konzultace (P1) u celkem 16 vybraných
poskytovatelů
Pokračující třídenní teoretická výuka (T2) s cílem posílit dovednosti
účastníků v oblasti inspekce
Třídenní školicí inspekce (P2), opět u 16 poskytovatelů
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní fázi přípravy a ověření metodiky inspekce
v rámci nového zákona, je projekt ostře sledován. Zajištění vzdělávání lektorů a
inspektorů je organizačně a administrativně velmi náročné, s řadou papírových a
elektronických vstupů a výstupů, rozsáhlou komunikací s několika cílovými skupinami,
to vše v souladu se Zákonem č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, krátce po jeho
vydání; navíc za aplikace režimu státní kontroly při praktické části. Kromě dokončení 1.
běhu vzdělávání, projekt pokračuje dalšími dvěma běhy vzdělávání.
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Vzdělávání zastupitelů
zastupitelů - Transfer zkušeností ČR - Gruzie
Projekt v rámci Programu transformace Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Doba realizace: duben - prosinec 2006.
Cílem projektu bylo přispět k posílení demokracie v Gruzii prostřednictvím posilování
demokratických institucí právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy věcí
veřejných prostřednictvím posílení kapacity lektorů pro místní správu.
Práce expertů VCVS ČR, o. p. s. byla zaměřena na podporu procesu přípravy gruzínské
Příručky pro členy zastupitelstva a rozvoje kapacity lektorů.

V červnu byli proškoleni lektoři v lektorských dovednostech a následně začali
připravovat kurzy pro volené představitele. Tento proces byl podpořen zkušenostmi
získanými na stáži v ČR, která byla zorganizována v září 2006, ve spolupráci se čtyřmi
městy v Západních a Středních Čechách.
V prosinci byly dokončeny texty jednotlivých kapitol příručky a také kurzy pro členy
zastupitelstev byly připraveny k realizaci.
Poslední mise do Gruzie v prosinci 2006 byla zaměřena na supervizi připravenosti
kurzů pro volené představitele a dokončení procesu přípravy Příručky.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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A: Benchmarking obcí s rozšířenou působností
B: Realizace strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard
C: Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF v rámci
rámci projektu
“Bu
“Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování
a realizaci programů v Kraji Vysočina”
Projekt v rámci SROP Kraje Vysočina. VCVS ČR, o. p. s. je lídrem projektu, partnery jsou
CERT Kladno, s.r.o., (CAF) a MEPCO, s.r.o., (BSC).
Doba realizace: říjen 2005 - 1. června 2007.
VCVS ČR, o. p. s. realizuje část A Benchmarking obcí s rozšířenou působností, jejíž
hlavní aktivity proběhly v roce 2006.
V průběhu jara 2006 pracovaly 2 pracovní skupiny a finanční PS složené ze zástupců
celkem 13 obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina. Byl proveden sběr dat ve všech
definovaných agendách, porovnány výsledky a na pracovních schůzkách postupně
analyzovány a diskutovány zjištěné rozdíly a hledány dobré praxe.
Zkušenosti ze sběru dat a porovnávání ukazatelů a zpětné vazby k metodice byly
cenným zdrojem pro precizaci databáze a zjednodušování benchmarkingového systému
BI 2005.
Výstupy byly popsány v Závěrečné zprávě projektu, která byla prezentována na
závěrečném semináři na KÚ Vysočina 23. června 2006.
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Další projekty, granty a zakázky

Partnerství Olomouckého kraje
Zakázka Olomouckého kraje na zajištění benchmarkingového porovnání obcí s
rozšířenou působností. Doba realizace je leden 2006 - červen 2007. Zástupci celkem
13 obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje pracují přímo v pracovních
skupinách Benchmarkingové iniciativy a mohou se tak porovnávat nejen mezi sebou,
ale i s dalšími obcemi své velikosti.
V roce 2006 byl proveden sběr dat za rok 2005 ve všech definovaných agendách,
porovnány výsledky a na pracovních schůzkách analyzovány a diskutovány zjištěné
rozdíly a hledány dobré praxe. Výstupy za Olomoucký kraj a porovnání se vzorkem
měst ČR jsou popsány v Roční zprávě projektu.

Vzdělávací program pro zvyšování projektové
projektové absorpční kapacity
Jihomoravského kraje
Zakázka Jihomoravského kraje na přípravu a realizaci kurzů k posílení projektové
absorpční kapacity pracovníků obcí Jihomoravského kraje, byla připravena ve
spolupráci s oddělením vzdělávání a regionální pobočkou Brno, která pak zajišťovala
vlastní realizaci vzdělávacích kurzů v roce 2006.

Partnerství Královéhradeckého kraje
Cílem projektu je podpora rozvoje místních partnerství prostřednictvím
benchmarkingové spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se zadavateli při zapojení
potřeb uživatelů na území Královéhradeckého kraje. Doba realizace je listopad 2006 červen 2008.
V roce 2006 byly provedeny pouze úvodní aktivity - ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví KÚ Královéhradeckého kraje byl vytvořen tým projektu a
definovány pracovní skupiny, dále byl aktualizován harmonogram a rozpočet. Hlavní
aktivity projektu budou uskutečněny v roce 2007 a 2008.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Vzdělávání pracovníků
pracovníků sociální sféry - JPD 3
Cíl:

Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb na území hlavního města,
zvyšování odbornosti pracovníků poskytujících tyto služby,
příprava na
narůstající povinnosti spojené s novou legislativní úpravou a napomáhání
sociálním pracovníkům v odpovědném přístupu k řešení problematiky této
důležité oblasti našeho života.

Další partneři:

Asociace občanských poraden, Česká asociace streetwork, Humanitas –
Profes, o. p. s., ICN, Jabok – Vyšší sociálně pedagogická a teologická
škola

Realizace projektu:

květen 2006 – červenec 2008

Aktivity: Vytvoření komplexního vzdělávacího programu k různým oblastem sociální
sféry, zvláště k novému zákonu o sociálních službách. V 7 kurzech bylo
proškoleno celkem 90 účastníků.
Projekt zajišťuje oddělení vzdělávání.

Vytvoření pěti ee-learningových specifických vzdělávacích
vzdělávacích
progra
programů pro veřejnou správu Královéhradeckého kraje
Cíle projektu: Globální cíl: Fungující
systém
dalšího
profesního
odpovídající potřebám znalostní společnosti.

vzdělávání

Specifický cíl: Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání
(nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning,
zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů) vytvoření pěti e-learningových vzdělávacích programů.
Aktivity:

Analýza vzdělávacích potřeb a nároků na e-learning z cílem stanovit 5 témat
vhodných pro vzdělávání. Analýza nároků na e-learningový software,
vytvoření testovací verze programu a jeho doladění. Vypracování
uživatelských příruček. Příprava vzdělávacích modulů dle výsledků AVP a
naplnění produktu pěti tématy dle výsledků analýzy. Certifikace pěti
vzdělávacích programů. Pilotní vzdělávací cyklus včetně vyhodnocení pěti
kurzů. Závěrečná konference, prezentace výstupů.

Realizace projektu: 02/2006 – 01/2007
Projekt zajišťuje pobočka Pardubice.
Pardubice.
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EVENTUR Morava
Financováno: PHARE 2003 RLZ
Řešitel: VCVS ČR, .o. p. s.
Partneři: MEPCO Praha, RERA Č. Budějovice, EDOST - Chomutov
Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny
mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních
zkušeností, skupiny žen – matek vracejících se na trh práce ale i osob nad
50 let se zájmem o doplnění své kvalifikace a hodnoty na trhu práce.

Aktivity: Vytvoření
vzdělávacího
programu,
vytvoření
metodik,
realizace
dlouhodobých školení 2 skupin (Vsetín a Havlíčkův Brod) á 525 hodin,
vytvoření 2 analýz cestovního ruchu – potřeby turistů a potřeby regionu,
vytvoření typových balíčků služeb, závěrečná konference.
Realizace projektu: červen 2005 – červen 2006
Projekt zajišťuje pobočka Olomouc.
Olomouc.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských
městských
úřadů v Olomouckém kraji
Financováno: ESF - OP RLZ 4.1
Řešitel: EDUCOL Olomouc, s.r.o.
Partner: VCVS ČR, o. p. s.
Cíl projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců šesti městských úřadů na změny v
oblasti řízení kvality organizací. Zavedení systému kvality řízení dle
modelu CAF. Navázání spolupráce mezi zúčastněnými úřady vedoucí ke
zvýšení dopadů projektu na budoucí kvalitu řízení v podmínkách
městských úřadů.
Aktivity: 4 schůzky a 4 vzdělávací kurzy: Seznámení s modelem CAF, Management a
zavádění změn – řízení projektu, trénink psychosociálních dovedností
důležitých pro řízení projektů, týmová práce.
Realizace projektu: červen 2006 – listopad 2007
Projekt zajišťuje pobočka Olomouc.
Olomouc.
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Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné
veřejné správy EU –
Transition
Transition Facility 2004 (NROS)
Realizace projektu: 2005 – 2006 (12 měsíců)
Řešitel: Multikulturní centrum Praha
Cíl projektu: Boj proti všem projevům diskriminace, a to zejména v oblasti veřejné
správy, formou vzdělávacího programu přispět k rozpoznávání a
předcházení projevů diskriminace a dosáhnout systémových změn
v legislativě ČR.
Aktivity: Pilotní školení pro vedoucí pracovníky veřejné správy, 15 seminářů
Antidiskriminačního vzdělávání po celé ČR, publikace článků v odborných
periodikách, zařazení programu do stálé nabídky průběžné přípravy a školení
pro pracovníky veřejné správy, vytvoření specializované webové sekce.
Projekt zajišťuje oddělení vzdělávání.

Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2
Realizace projektu: prosinec 2005 – únor 2006
Evropský sociální fond - JPD (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Poskytování konzultací a kompletní podpory pro předkladatele projektů ve 4. výzvě
JPD 2. Veřejná zakázka.
Cíl projektu: Zvýšení kvality předkládaných projektů a posílení kapacity předkladatelů
jako předpokladu zlepšení čerpání finančních prostředků v programu
JPD2.
Hlavní aktivity:

Identifikace potenciálních předkladatelů, zpracování metodiky
poradenství a podpory předkladatelů, realizace 2 seminářů pro
potenciální předkladatele, konzultace

Projekt zajišťuje oddělení vzdělávání.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Ostatní aktivity pracovníků oddělení projektů
Pravidelně byl udržován kontakt s našimi zahraničními partnery v Holandsku,
Velké Británii a Gruzii, jakož i kontakty s dalšími partnery v Evropě.
Manažerka projektů se jako víceprezidentka Evropské sítě vzdělávacích institucí
místní a regionální správy (ENTO) pravidelně účastnila pracovních schůzek řídícího
orgánu ve Strasbourgu, který se kromě běžné operativy zabýval zejména přípravou
výroční konference, několika mezinárodních seminářů, jakož i přípravou strategie,
posilováním spolupráce s jinými evropskými sítěmi a Radou Evropy; specifickou
aktivitou byl projekt Transkavkazské spolupráce.
Manažerka projektů byla v r. 2006 opět členkou porot soutěže o nejlepší internetové
stránky měst, obcí a regionů “Zlatý erb”, a to pražského regionálního kola a
celostátního finále.
Manažerka projektů byla členkou redakční rady Příručky člena zastupitelstva obce
připravované týmem Svazu měst a obcí ČR.
Manažerka projektů byla spoluautorkou 2. vydání publikace Benchmarking ve
veřejné správě vydané MV ČR.

Vystoupení na konferencích a seminářích – manažerka projektů
Prezentace Benchmarkingové iniciativy
benchmarkingu na semináři Kvalita
samosprávě 2006 v Trenčíně dne 5. 4. 2006.

a
v

Critical Partnership Programme - dvoudenní
příprava na 4. evropskou konferenci kvality
společně s týmem vybraných německých a
českých spíkrů, kteří měli vystoupit na této
konferenci , Bonn, SRN, 11. - 12. 7. 2006.
4. evropská konference kvality ve veřejné
správ (4QC), Tampere, Finsko, 27. - 29. 9. 2006
prezentace Benchmarkingové iniciativy jako
jednoho ze 3 vybraných českých příspěvků,
společně s Mgr. Rostislavem Honusem.
Výroční konference Evropské sítě vzdělávacích institucí místní a regionální správy
(ENTO) v Osijeku, Chorvatsko, ve dnech 18. - 20. října 2006, kde řídila jednu ze sekcí.
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Vzdělávání pracovníků společnosti
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu poskytovalo svým pracovníkům
vzdělávání v jazykových kurzech (angličtina, francouzština).
Pracovníci se účastnili různých odborných seminářů, konferencí, kurzů a stáží
z oblastí, které jsou pro jejich práci důležité.
Každoročně pořádáme setkávání se zástupci Asociácie vzdelavania samosprávy
Slovenské republiky (AVS SR). 4. pracovní setkání VCVS ČR, O. P. S. a AVS SR se
uskutečnilo v České republice v Olomouci ve dnech 22. – 24. září 2006. Na programu
byla výměna zkušeností z praxe, aktuální informace, akreditované kurzy, možnosti
spolupráce a příprava dalších aktivit. Pracovní setkání bylo doplněno společenským
programem – prohlídkou města Olomouce, hradu Bouzov, sv. Kopečku,
Arcidiecézního muzea a katedrály. Další setkání je plánováno na Slovensku v červnu
2007.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Finanční rozvaha

Aktiva

IČO
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Aktiva
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Pasiva
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Výkaz zisků a ztrát
ztrát

Náklady

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
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Výnosy
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Příloha k účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce

Strana 40

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2006

Výrok auditora
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Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
186 00 Praha 8, Vítkova 10 / 241
Tel.: +420 222 316 877
Fax: +420 222 316 956
E-mail: vcvscr@vcvscr.cz
http://www.vcvscr.cz/

Strana 42

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

