LIDSKÉ ZDROJE

Školení v rámci projektu EDUCA III
Školení zaměstnanců je neustálý proces vedoucí k rozvoji jejich znalostí, schopností
a dovedností. Hlavním cílem každého školení je mít odborně zdatný personál, jehož
prostřednictvím jsou vytvářeny hodnoty, které ve svém důsledku ovlivňují prosperitu
firmy...
A úspěchy nepřicházejí samo sebou.
Neustálý vývoj nových produktů musí být
zabezpečen moderními technologiemi,
které v rámci významných investic přispívají ke zvyšování objemů výroby. Na to
se musí reagovat náborem nových pracovníků, kteří v převážné většině nedisponují textilními znalostmi a dovednostmi. A o neexistenci textilního odborného
školství již bylo řečeno mnoho.

ciálního strojního vybavení pro úpravu
afrických tkanin a damašku. Proto největší část účastníků projektu budou tvořit
výrobní pracovníci – tkadleny, seřizovači
a úpraváři.

náboženství i mentalitě, které jsou klíčovými znalostmi pro vývoj nových návrhů
a dezénů pro africké tkaniny a významně
přispěje k dalšímu zvýšení kvality vyráběné produkce a její inovaci.

U další početné školené skupiny, kterou
tvoří návrháři a dezinatéři, již školení
proběhlo v termínech 1. – 4. července
2013 v zasedací místnosti SAS.

Školení, především nosných výrobních
profesí jako seřizovač, úpravář nebo
tkadlena, byly v minulosti součástí některých projektů v rámci dotačních titulů
ESF. V posledním období, především na
přelomu let 2011 a 2012 došlo
k významnému navýšení počtu pracovníků, především na provozech úpraven a
tkalcovny v Olivětíně. Na základě realizace nových náborů jsme začali v rámci
personálního plánování organizovat na
těchto provozech školení teoretických
znalostí a praktických dovedností vlastními interními lektory a specialisty.

Školení bylo zaměřeno na získání a
zlepšení znalostí a dovedností v oblasti
grafického SW EAT a jeho obsahem byla
především prezentace novinek, proškolení ovládání stávajících funkcí se zaměřením na vybrané náročné funkce, spojené s využitím stále více používaných
víceřádkových vazeb, vazeb scherli,
broché, kombinace s pestře tkaným sortimentem apod.

Další klíčovou aktivitou, která proběhne
v rámci projektu, bude školení interních
lektorů. Ti budou zajišťovat plánovaná
školení zaměstnanců společnosti i po
skončení čerpání podpory ESF. Bude
se jednat o interní odborná školení a
další vzdělávání pracovníků vlastními
silami, případně i školení budoucích
učňů.

Proto jsme rádi využili výzvy dalšího
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OPLZZ), globálního grantu Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti
průmyslu – EDUCA a v září 2012 jsme
podali žádost na vzdělávací projekt pod
názvem “Další zdokonalování specifických znalostí a dovedností v oblasti výroby afrických tkanin a damašku“.
V květnu byla žádost výběrovou komisí
schválena a v měsíci červnu mohl být
projekt zahájen.

V rámci jedné z klíčových aktivit se pečlivě vybraní vývojoví a výrobní pracovníci zúčastní výukového programu ve
vzdělávacím institutu - Náprstkově muzeu v Praze, které je mj. zaměřeno na
africkou etnickou a textilní kulturu. Tím
získají především noví pracovníci potřebnou představu o africké kultuře, historii,

Celkový rozpočet projektu bude činit cca
2 256 tis. Kč a v rámci projektu, až do
jeho ukončení v listopadu roku 2014,
bude celkem podpořeno 321 pracovníků
VEBA a. s.
Od realizace projektu očekáváme prohloubení speciálních odborných dovedností a profesních znalostí zaměstnanců,
které přispějí k nárůstu objemu, kvality a
efektivnosti výroby afrických tkanin a
damašku.
Zdeněk Kousal, manažer projektu

Tento projekt navazuje na již realizované projekty v rámci GG GS Profese v
letech 2006 - 2008 a GG EDUCA
v letech 2010 - 2012 se zaměřením na
zvýšení a prohloubení odborných specifických znalostí ke klíčovým produktům
africké tkaniny a damašek, především
znalostí spojených s vývojem, přípravou
a realizací výroby.
Prostřednictvím tohoto vzdělávacího
projektu se prohloubí a upevní pracovní
dovednosti a návyky výrobních pracovníků při obsluze tkalcovských stavů a spe-
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