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Registrační číslo:  CZ.1.07/3.2.06/03.0020 

Realizace:      07/2012 – 12/2013 

Nositel projektu:  Okresní hospodářská komora v Chomutově 

Partner:  Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

 

Popis projektu 

Projekt je zaměřen na oblast společenské odpovědnosti firem (CSR), což znamená v 
praxi způsob vedení firmy a budování vztahů se svými partnery. CSR - Corporate Social 
Responsibility - je od 2. pol.. 20 století široce diskutovaným pojmem a zahrnuje v sobě 
široké spektrum aktivit osob spojených přímo s firmou, či působící v jejím okolí, jako 
jsou např. zaměstnanci, majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé. 

V rámci realizace klíčových aktivit projektu bude vytvořen nový vzdělávací modul 
s podporou e-learningové aplikace, který bude zaměřen jak na propojení teoretické a 
praktické části CSR, tak zároveň na sociální pilíř CSR, s důrazem na podoblast 
vyváženosti osobního a pracovního života zaměstnanců, na podporu jejich dalšího 
vzdělávání a rozvoje. Cílem je zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců, produktivitu 
práce a tím také konkurenceschopnost firem, jak pro domácí, tak zahraniční trhy. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání ve věku 25 – 64 let (s 
trvalým pobytem na území ČR). Jedná se zejména o pracovníky vyššího a středního 
managementu firem v Ústeckém kraji, kteří již v přípravné fázi projektu projevili o 
uvedenou problematiku zájem a kteří zároveň pociťují potřebu aktivně řešit témata CSR 
strategií a vzdělávat se v něm, aby dokázali lépe vést své zaměstnance. Do pilotního 
ověřování výukového modulu bude zapojena jedna skupina zaměstnanců o â 20 
účastnících. 
 
Přínos pro cílovou skupinu 
 

- Profesní růst zaměstnanců v oblasti CSR 
- Osvojení si nového způsobu myšlení, vedoucího k udržitelnému jednání 

v osobním i profesním životě 
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- Zvýšení ceny každého jedince a jeho lepší uplatnění na trhu práce 
- Rozvoj kreativity, morálního chování a týmové spolupráce 
- Zamezení migrace obyvatel v regionu Ústeckého kraje v rámci trhu práce 

 

Přínos pro zapojené firmy: 
 

- Zvýšení konkurenceschopnosti, jak na domácím, tak zahraničním trhu 
- Zavedení CSR strategií do politiky firmy 
- Zamezení migrace zaměstnanců z Ústeckého kraje 
- Snížená fluktuace zaměstnaných = snížení nákladů na vzdělávání nových 

zaměstnanců a další s tím, související investice 
 

Klíčové aktivity projektu 
 

01 – Tvorba vzdělávacího modulu 
02 – Vznik e-learningové aplikace, včetně simulačního softwaru 
03 – Pilotní ověření, didaktická evaluace 
04 – Finalizace vzdělávacího modulu a e-learningové aplikace 
 

 
Kontaktní údaje 

 

Ing. Ivana Košanová, manažer projektu 
Tel: 606 688 878 
Email: reditel@ohkcv.cz 
 
Okresní hospodářská komora v Chomutově 
Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov 
Tel: 474 628 288 
Email: info@ohkcv.cz 
www.ohkcv.cz 
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