Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Pardubického kraje
realizuje projekt
Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a
samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů
r.č. CZ.1.07/3.2.13/ 01.0039
Na počátku září 2010 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP
Pardubického kraje ve spolupráci s mikroregiony Pardubického kraje realizaci nového projektu
nazvaného Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy –
Tvorba vzdělávacích programů.
Cílem tohoto projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání starostů a členů správy obcí a
měst a umožnění jejich osobnostního a profesního rozvoje. Aby nové vzdělávací moduly obsahově
odpovídaly aktuálním potřebám této cílové skupiny, proběhlo na podzim 2010 mezi zástupci místní
správy a samosprávy v Pardubickém kraji dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků byl
sestaven seznam 8 vzdělávacích modulů včetně jejich konkrétní obsahové náplně. Čtyři z těchto
modulů se budou zabývat rozvojem osobnostních a sociálních dovedností cílové skupiny a 4 moduly
se budou obsahově zaměřovat na prohloubení znalostí a poskytnutí aktuálních informací souvisejících
s efektivním řízením a vedením obce.
Těmito moduly jsou:

• modul Komunikační dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích, zaměřený na
rozvoj dovedností důležitých pro efektivní komunikaci

• modul Time management, který poskytne návod, jak zvládat stresové situace, jak dobře
•
•
•
•
•
•

hospodařit s časem a jak ho efektivně zorganizovat
modul Emoční inteligence a efektivní vedení lidí, který pojedná o tom, jak zvládat vlastní
emoce a jednat empaticky
modul Sebeprezentace a efektivní formy jednání, zacílený na zlepšení prezentačních a
komunikačních dovedností cílové skupiny
modul Zákon o obcích od A do Z, který seznámí cílovou skupinu se zákonem o obcích
v aktuálním znění, s povinnostmi a kompetencemi obcí včetně výkladu aktuálních problémů
obcí a návrhu jejich řešení
modul Problematika financování rozvoje obcí, kde se účastníci dozvědí více o zásadách
financování rozvoje obcí, o projektových řízeních v rámci obce a o konkrétních možnostech,
jak získat peníze na rozvoj obce
modul Problematika hospodaření obcí, kde budou účastníci seznámeni se zásadami
hospodaření obcí, možnými riziky a řešením problémů spojených s hospodařením obcí
modul Problematika životního prostředí na úrovni obcí, kde budou představeny zákony a
aktuální právní úpravy vztahující se k ochraně životního prostředí a jejich propojení
s konkrétními povinnostmi obcí

Vzdělávací moduly mají stanovený rozsah 16 vyučovacích hodin a budou doplněny studijními
materiály.
Vzdělávací moduly jsou postupně tvořeny a od května 2011 do června 2012 budou probíhat
jejich pilotní ověření. Každého pilotního ověření se bude účastnit 25 zástupců cílové skupiny. Všechny
moduly poté budou předloženy k akreditaci.
Po skončení projektu v červnu 2012 budou akreditované vzdělávací programy nabízeny
zástupcům místní správy v rámci nabídky dalšího vzdělávání CCV Pardubice a prostřednictvím
partnerů projektu.
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