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Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 -2009 je 
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1 Zajištění poradenství  

 
Cíl: 

 Zefektivnit poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů na území 
Královéhradeckého kraje za účelem zvyšování kvality lidského 
potenciálu a jeho efektivního využití na regionálním trhu práce 

 

1.1 Dílčí cíl č. 1.1:  Zkvalitnit kariérové poradenství v oblasti 
počátečního vzdělávání 

 
Opatření: Vytvořit integrovaný  poradenský systém ve  školách, úřadech práce a 
dalších institucích, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo 
předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti 
směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty .  

 

1.1.1 Aktivita  
Koordinovat poradenství pro volbu povolání 

v oblasti počátečního vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji 

Termín 31. 12. 2010 

Zodpovědn

ost 

Externí subjekt,  SM KÚ KHK, ÚP KHK  

Ukazatel Počet zapojených subjektů, počet zapojených osob, počet 

uskutečněných akcí (workshopů, setkání, konferencí) 

Zdroje 

financování  

ESF, SR 

 
 
Opatření: Zkvalitnit poradenství s důrazem na realizaci nových forem poradenské 
péče a poskytování služeb souvisejících s výchovou a vzděláváním ve spolupráci škol s 
pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky 
výchovné péče, úřady práce, případně dalšími institucemi.  

 

1.1.2 Aktivita  
Zajistit další vzdělávání výchovných poradců 

v problematice poradenství pro volbu povolání a 

trhu práce 

Termín 31. 12. 2010 

Zodpovědnos

t 

Externí subjekt, SM KÚ KHK 

Ukazatel    Počet podpořených osob, Počet nově vytvořených/ 

inovovaných produktů 

Zdroje ESF, SR 
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financování 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám zvyšujícím kvalitu 
kariérového poradenství v oblasti počátečního vzdělávání 
realizovaným na jeho území.  

 
 
 

1.2 Dílčí cíl č. 1.2:  Zabezpečit dostupnost kariérového poradenství 

 
Opatření: Zabezpečit dostupnost poradenství usnadňujícího orientaci v nabídce 
dostupných vzdělávacích programů v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání a 
poradenství v oblasti kariérního směřování, zejména v oblasti orientace na 
regionálním trhu práce. 

 
 
 
Společné pro opatření 1. a 2. dílčího cíle 
 

1.2.1 Aktivita  
Realizovat globální  granty Královéhradeckého 

kraje v oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve 

vzdělávání  a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín 1. 5. 2008 - 31. 12. 2012 

Zodpovědnos

t 

EZ + SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet přijatých žádostí, počet podpořených projektů 

zaměřených na rozvoj kariérového poradenství (zkvalitnění 

a zvýšení dostupnosti) v oblasti počátečního vzdělávání 

(včetně dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení v problematice kariérového poradenství) v 

jednotlivých GG 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám zvyšujícím dostupnost 
a kvalitu kariérového poradenství v oblasti počátečního a dalšího 
vzdělávání a uplatnění na trhu práce realizovaným na jeho území.  
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1.3 Dílčí cíl č. 1.3: Podporovat poradenství pro podnikatele 

 
Opatření: Zabezpečit poradenství pro podnikatele, zejména pro začínající 
podnikatele a pro podnikatele ve zlomových situacích  

 
Aktivity Zmapovat dostupné poradenské služby v regionu (nabídku) 

Propojit existující portály 
Propojit s aktivitami realizovanými na národní úrovni 
Zmapovat potřeby podnikatelských subjektů (poptávku) 
Porovnat nabídku s poptávkou, definovat bílá místa  
Zdokonalit systém poradenských služeb, pokrýt bílá místa 
v nabídce poradenských služeb 
Budovat síť poradců/mentorů 

  
 

 Královéhradecký kraj je otevřen výše uvedeným aktivitám 
zvyšujícím kvalitu a dostupnost poradenských služeb  pro 
podnikatele na jeho území. 

 

1.4 Dílčí cíl č. 1.4: Rozvíjet poradenství k zapojení a udržení se 
zejména na otevřeném trhu práce vybraným ohroženým 
skupinám obyvatelstva dle jejich specifických potřeb 

 
Opatření : Zkvalitnit poradenství k zapojení a udržení se zejména na otevřeném 
trhu práce vybraným ohroženým skupinám obyvatelstva dle jejich specifických potřeb 

 

1.4.1 Aktivita  
Podporovat vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách  a dalších službách napomáhajících 

začlenění osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených na trh práce 

prostřednictvím individuálního projektu 

Královéhradeckého kraje v rámci Oblasti podpory 

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. 

Termín 2008 - 2010 

Zodpovědnost OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet účastníků kurzů. Počet podpořených 

vzdělávacích programů. 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 
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1.4.2 Aktivita  
Podporovat osoby znevýhodněné zejména na 

otevřeném trhu práce prostřednictvím  

individuálních projektů v rámci oblasti podpory 

2.1  Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. 

Termín Průběžně 

Zodpovědnost ÚP v Královéhradeckém kraji 

Ukazatel Počet realizovaných projektů, počet podpořených osob, 

počet účastníků kurzů zapojených na otevřeném trhu práce 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 

1.4.3 Aktivita  
Informovat o důsledcích neúčasti v systému 

sociálního a zdravotního pojištění   

Termín 31. 12. 2008 

Zodpovědnos

t 

OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet zveřejněných příspěvků v médiích 
 

Opatření: Zabezpečit dostupnost poradenství, které není zabezpečeno poradenstvím 
poskytovaným uchazečům a zájemcům o zaměstnání, případně toto poradenství 
nemůže jejich specifické potřeby zabezpečit. 
 

1.4.4 Aktivita  
Podporovat sociální služby napomáhající 

začlenění  na trh práce osobám sociálně 

vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým 

prostřednictvím individuálního projektu 

Královéhradeckého kraje realizovaného v rámci 

Oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace 

příslušníků romských lokalit Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

- podpora terénní práce (nácvik pracovních a sociálních 

dovedností) 

Termín 2008 - 2012 

Zodpovědnos

t 

OSV KHK 
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Ukazatel Počet podpořených služeb. 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 

1.4.5 Aktivita  
Zajistit individuální podporu  nekvalifikovaných 

mladistvých s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a 

usnadnit jejich vstup a udržení se na trhu práce  

Termín 31. 12. 2009 

Zodpovědnos

t 

OSV KÚ KHK, ÚP 

Ukazatel Počet podpořených osob, počet služeb pro tuto cílovou 

skupinu 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 
 

1.4.6 Aktivita  
Zpracovat koncepci rodinné politiky a rovných 

příležitostí Královéhradeckého kraje. 

Termín 31.12. 2008 

Zodpovědnos

t 

OSV KHK 

Ukazatel Zpracovaná koncepce 

 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám napomáhajícím 
začlenění a udržení se na trhu práce osobám sociálně vyloučeným 
či sociálním vyloučením ohroženým realizovaným na jeho území. 
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2 Nabídka počátečního a dalšího vzdělávání reagující na 
potřeby trhu práce, zkvalitňování lidského potenciálu 

 
 Zajistit nabídku vzdělávacích programů flexibilně reagující na 

potřeby trhu práce v Královéhradeckém kraji 
 

2.1 Dílčí cíl č. 2.1: Zjistit potřebnost profesí na regionálním trhu 
práce  

 
 
Opatření: Zpracovat analýzy  a tvořit prognózy potřebnosti profesí na regionálním 
trhu práce  
 

2.1.1 Aktivita  
Zpracovat analýzy  a vytvořit prognózy 

potřebnosti profesí na regionálním trhu práce 

Termín Leden 2009 

Zodpovědnos

t 

KHK (zaštítění) v úzké spolupráci s ÚP 

v Královéhradeckém kraji, zaměstnavateli a dalšími 

relevantními subjekty 

Ukazatel Vytvořená analýza/prognóza 

Náklady 150.000,- Kč 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 
 
 

2.1.2 Aktivita  
Využít centrálně shromažďovaná data a iniciovat 

aktivity směřující k vytváření těchto analýz na 

národní úrovni 

Termín Leden 2009 

Zodpovědnost KHK 

Ukazatel Analýza na národní úrovni 
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2.1.3 Aktivita  
Uskutečnit setkání klíčových aktérů trhu práce  

(zástupci místní samosprávy, ředitelé úřadů práce, 

zaměstnavatelé, zástupci svazů a komor) nad 

aktuálními tématy v oblasti RLZ (motivace 

k poskytnutí dat a seznámení s dalšími možnostmi  

spolupráci v oblasti RLZ na regionální úrovni) 

Termín Červen 2008 

Zodpovědnos

t 

KHK ve spolupráci s dalšími partnery (Regionální 

hospodářská komora SV Čech, UHK,  aj. ) 

Ukazatel Minimálně 10 setkání pro spádová území obcí 

s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji, počet 

spolupracujících subjektů 

Náklady 240 000,- Kč 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 
Opatření: Zpracovat analýz počátečního vzdělávání v jednotlivých oborech na území 
Královéhradeckého kraje a existujících vzdělávacích programů ve vztahu 
k požadavkům trhu práce 
 

2.1.4 Aktivita  
Zpracovat analýzy počátečního vzdělávání v 

jednotlivých oborech na území Královéhradeckého 

kraje a existujících vzdělávacích programů  

Termín Září 2008 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK 

Ukazatel Zpracovaná analýza 

 
 

2.1.5 Aktivita  
Porovnat výsledky prognózy potřeb na 

regionálním trhu práce s nabídkou a 

dlouhodobými záměry vzdělávacích programů 

v oblasti počátečního vzdělávání  pro  vyrovnání 

případných disproporcí 

Termín Březen 2009 

Zodpovědnos

t 

RRLZ  

Ukazatel Zpracovaná studie 
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Opatření: Zmapovat uplatnění absolventů škol   
 

2.1.6 Aktivita  
Zpracovat analýzu uplatnění absolventů  - 

dlouhodobá zpětná vazba předpokládané a 

realizované profese žáků  

Termín 31. 12. 2010 

Zodpovědnost SM KÚ KHK, externí subjekt 

Ukazatel Počet zapojených subjektů, počet zapojených osob 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám přinášejícím 
relevantní informace o potřebách regionálního trhu práce. 

 
 

2.2 Dílčí cíl č. 2.2: Podpořit přípravu a tvorbu vzdělávacích programů 
odpovídajících zjištěným potřebám regionálního trhu práce 
v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání za účasti regionálních 
aktérů trhu práce (zejména zaměstnavatelů) 

 
 
Opatření: Usnadnit tvorbu vzdělávacích programů odpovídajících zjištěným 
potřebám regionálního trhu práce (v dostatečně krátkém čase po zjištění potřeb ze 
strany zaměstnavatelů) 
 

2.2.1 Aktivita  
Řešit problematiku strukturálně 

znevýhodněných regionů  

Termín průběžně 

Zodpovědnos

t 

KHK za účasti regionálních aktérů trhu práce (zejména 

zaměstnavatelů) 

Ukazatel Vyrovnávání vybraných ukazatelů v oblasti 

zaměstnanosti a kvalifikační struktury  
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Opatření: Zabezpečit spolupráci zaměstnavatelů a škol při tvorbě školních 
vzdělávacích programů a programů dalšího profesního vzdělávání  
 

2.2.2 Aktivita  
Podpořit poskytovatele středního odborného 

vzdělávání při tvorbě školních vzdělávacích 

programů prostřednictvím individuálního 

projektu Královéhradeckého kraje v rámci Oblasti 

podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Zodpovědnost SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet podpořených subjektů, počet podpořených osob 

 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 
 
 
 
Opatření: Podpořit dialog zástupců zúčastněných subjektů nad úpravou obsahu 
vzdělávacích programů vzdělávacích subjektů 
 

2.2.3 Aktivita  
Oborově zaměřené workshopy, konference – 

propojení sféry škol a zaměstnavatelů  (dle 

místních specifik) 

Termín průběžně 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK, ÚP 

Ukazatel Počet uskutečněných setkání, počet zúčastněných osob 
 
 

2.2.4 Aktivita  
Uskutečňovat pravidelná setkání s poskytovateli 

sekundárního vzdělávání  

Termín Průběžně 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet uskutečněných setkání (porad) 

Zdroje Rozpočet Královéhradeckého kraje 
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financování 
 
 
Opatření: Zapojit zaměstnavatele do aktivit vzdělávacích subjektů v oblasti 
počátečního vzdělávání  (např. zavádění  předmětu „Poznatky z praxe“, spolupráce 
v oblasti praxí a stáží studentů, pravidelné roční pracovní veletrhy zaměstnavatelů 
v daném odvětví atd.) 
 

2.2.5 Aktivita  
Vytvořit sumář příkladů dobré praxe v oblasti 

spolupráce zaměstnavatel - škola 

Termín 30. 6. 2008 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet uveřejněných příkladů  

Zdroje 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 
 

2.2.6 Aktivita  
Realizovat globální  grant Královéhradeckého 

kraje v  oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve 

vzdělávání   Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Termín 1. 5. 2008 - 31. 12. 2012 

Zodpovědnos

t 

EZ + SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet přijatých žádostí, počet podpořených projektů 

zaměřených na spolupráce institucí počátečního vzdělávání 

na regionální úrovní s aktéry na trhu práce (včetně 

zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem 

spolupráce. 

 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám zaměřeným na 
spolupráci poskytovatelů počátečního vzdělávání s aktéry trhu 
práce, zejména spolupráci se zaměstnavateli v regionu.  
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2.3 Dílčí cíl č. 2.3:  Podpořit vzdělávání  pro vstup a udržení se na 
trhu práce  

 
Opatření: Podpořit celoživotního vzdělávání 
 

2.3.1 Aktivita  
Podpořit služby navazující, kooperující a 

související se sociálními službami, které 

napomáhají sociální integraci, zejména 

napomáhají začlenění, př. návratu na trh práce, 

prostřednictvím doplňkového dotačního řízení. 

Termín 1x/rok 

Zodpovědnos

t 

OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet podaných žádostí, počet podpořených projektů. 

Zdroje 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 

2.3.2 Aktivita  
Realizovat globální  grant Královéhradeckého 

kraje v  oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky 

dalšího vzdělávání Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Termín 2008 - 2012 

Zodpovědnost EZ + SM KÚ KHK 

Ukazatel Počet přijatých žádostí, počet podpořených projektů 

zaměřených na podporu nabídky dalšího vzdělávání 

 

Zdroje 

financování 

ESF, SR 

 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen vzdělávacím aktivitám 
usnadňujícím udržení se na trhu práce obyvatelům regionu. 
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3 Zajištění informovanosti a motivace  

 
Cíl: 

 Zvýšit  a zacílit motivaci občanů  k celoživotnímu vzdělávání a zabezpečit 
dostupnost informací o vzdělávací nabídce 

 

3.1 Dílčí cíl č. 3.1: Zvýšit zájem o obory potřebné na regionálním trhu 
práce 

 
Opatření: Propagovat obory potřebné na regionálním trhu práce 

 

3.1.1 Aktivita  
Popularizovat obory potřebné na regionálním 

trhu práce ve spolupráci s médii 

Termín Průběžně 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK (ve spolupráci se zaměstnavateli) 

Ukazatel Počet zveřejněných příspěvků v médiích 
 

3.1.2 Aktivita  
Uspořádat výstavy škol (poskytovatelů 

sekundárního vzdělávání) za  účasti 

zaměstnavatelů 

Termín 1x/rok 

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK, vzdělávací instituce v úzké spolupráci se 

zaměstnavateli 

Ukazatel Počet akcí, počet zúčastněných subjektů, příp. počet 

zúčastněných osob 
 

3.1.3 Aktivita  
Uspořádat dny otevřených dveří vzdělávacích 

institucí. 

Termín Průběžně  

Zodpovědnos

t 

SM KÚ KHK, vzdělávací instituce 

Ukazatel Počet akcí, počet účastníků. 
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3.1.4 Aktivita  
Iniciovat uspořádání dnů otevřených dveří u 

zaměstnavatelů ve spolupráci se vzdělávacími 

institucemi (včetně odborných škol) a úřady práce 

Termín Průběžně  

Zodpovědnos

t 

ÚP KHK, vzdělávací instituce 

Ukazatel Počet akcí, počet účastníků. 
 

Opatření: Pobídky směřující ke studentům, popř. absolventům oborů potřebných na 
trhu práce (od zaměstnavatelů, od zřizovatele školy) 

 

3.1.5 Aktivita  
Bonifikovat žáky oborů potřebných na 

regionálním trhu práce 

Termín 1. 9. 2008  - 31. 12. 2011  

Zodpovědnos

t 

KHK 

Ukazatel Počet podpořených žáků 

Náklady 2 .370. 000 ,- Kč (2008-2009) 

Zdroje 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám zvyšujícím v oblasti 
počátečního vzdělávání zájem o obory potřebné na regionálním 
trhu práce (aktivity poskytovatelů počátečního vzdělávání a 
aktivity zaměstnavatelů: na úrovni primárního vzdělávání posílit 
aktivity zvyšující technické dovednosti žáků, prezentace oborů 
potřebných na regionálním trhu práce,dny otevřených dveří 
vzdělávacích institucí, dny otevřených dveří zaměstnavatelů, 
tvorba inspiračních videoprogramů, publikační, osvětové a 
informační aktivity směřující k rodičům a žákům, zaměřené na 
racionalizaci výběru vzdělávací dráhy, výstavy a veletrhy 
vzdělávacích institucí za účasti zaměstnavatelů, prohloubení 
stávajících a zavedení inovativních forem spolupráce se 
zaměstnavateli usnadňujících volbu vzdělávací dráhy)  . 

 

3.2 Dílčí cíl č. 3.2: Zvýšit zájem a motivaci občanů k celoživotnímu 
učení 

 
Opatření: Realizovat Týdny vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
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3.2.1 Aktivita  
Realizovat Týdny vzdělávání dospělých 

v Královéhradeckém kraji 

Termín 1x/ročně, měsíc listopad  

Zodpovědnost Externí subjekt, UHK, KHK 

Ukazatel Počet účastníků, počet realizovaných akcí TVD 

Náklady 200 000,- Kč 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 
 
Opatření: Realizovat průběžnou kampaň upozorňující na téma dalšího vzdělávání  
 

3.2.2 Aktivita  
Zajistit publicitu dalšího vzdělávání formou  

aktivit zaměřených na širokou veřejnost a 

zaměstnavatele 

Termín min 2x/ročně 

Zodpovědnos

t 

KHK  

Ukazatel Počet zveřejněných příspěvků v médiích 

 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám zvyšujícím zájem a 
motivaci občanů k celoživotnímu učení. 

  
 

3.3 Dílčí cíl č. 3.3: Zajistit dostupnost informací  z oblasti dalšího 
vzdělávání  

 
Opatření: Vytvořit informační portál věnovaný oblasti dalšího vzdělávání určený 
široké i odborné veřejnosti (informace o vzdělávací nabídce, zveřejňování analýz a 
prognóz týkajících se regionálního trhu práce, kontakty na klíčové aktéry trhu práce, 
příklady dobré praxe aj.) 

 

3.3.1 Aktivita  
Dopracovat a zajistit činnost informačního 

portálu pro oblast dalšího vzdělávání, informovat 

veřejnost o jeho nabídce 

Termín Průběžně 

Zodpovědnos

t 

UHK, KHK 

Ukazatel Návštěvnost  portálu www.regioprofese.cz. 

http://www.regioprofese.cz/
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3.3.2 Aktivita  
Uspořádat výjezdní semináře propagující 

nabídku informačního portálu  (v rámci aktivity 3. 

5. 1) 

Termín 31. 12. 2009  

Zodpovědnost OSV KÚ KHK, UHK 

Ukazatel Počet seminářů – spádová území obcí s rozšířenou 

působností, počet oslovených účastníků, návštěvnost 

portálu www.regioprofese.cz. 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 

3.3.3 Aktivita  
V rámci Týdnů vzdělávání dospělých propagovat 

nabídku informačního portálu   

Termín 1x/ročně, listopad 

Zodpovědnos

t 

UHK , OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet účastníků, návštěvnost portálu 

www.regioprofese.cz. 
 
 
 

3.3.4 Aktivita  
Propagovat portál ve vazbě na další internetové 

stránky  

Termín Průběžně 

Zodpovědnos

t 

UHK, OSV KÚ KHK 

Ukazatel Návštěvnost  portálu www.regioprofese.cz. 

 
 
 

3.4 Dílčí cíl č. 3.4: Zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání 
ohrožených skupin obyvatelstva 

 
Opatření: Zajistit mediální kampaň podporující zaměstnávání ohrožených skupin 
obyvatelstva zaměřenou na zaměstnavatele (využívání strukturálních fondů EU 
v oblasti zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva) 

 
 

http://www.regioprofese.cz/
http://www.regioprofese.cz/
http://www.regioprofese.cz/
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3.4.1 Aktivita  
Informovat zaměstnavatele o výhodách 

zaměstnání ohrožených skupin obyvatelstva 

(zejména osob se zdravotním postižením a 

pečujících osob) 

Termín 31. 12. 2009 

Zodpovědnos

t 

OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet zveřejněných příspěvků v médiích a na www.kr-

kralovehradecky.cz  
 
 
 
 
 
 
 
Opatření: Zajistit mediální kampaň k zavedení nových forem organizace práce 
(částečné úvazky, teleworking, sdílené pracovní místo …..)   

 
Opatření: Zajistit mediální kampaň zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů na 
trhu práce a možnostech slaďování pracovního a rodinného života 
 

3.4.2 Aktivita  
Zpracovat koncepci rodinné politiky a rovných 

příležitostí Královéhradeckého kraje. 

Termín 31. 12. 2008 

Zodpovědnos

t 

OSV KHK 

Ukazatel Zpracovaná koncepce 
 

3.4.3 Aktivita  
Informovat o tématu rovných příležitostí 

(zejména slaďování pracovního a rodinného 

života) 

Termín 31. 12. 2009 

Zodpovědnos

t 

OSV KÚ KHK 

Ukazatel Počet zveřejněných příspěvků v médiích a na www.kr-

kralovehradecky.cz  
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám napomáhajícím 
odstraňování nerovností mezi muži a ženami (prosazování 
principu rovných příležitostí) a umožňujícím sladění pracovního a 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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rodinného života realizovaným na území Královéhradeckého 
kraje. 

3.5 Dílčí cíl č. 3.5: Zvýšit zájem klíčových subjektů o spolupráci 
v oblasti RLZ na území Královéhradeckého kraje  

 

3.5.1 Aktivita 
Uskutečnit setkání klíčových aktérů trhu práce  

(zástupci místní samosprávy, ředitelé úřadů práce, 

zaměstnavatelé, zástupci svazů a komor) nad 

aktuálními tématy v oblasti RLZ návaznost na 

aktivitu 2.1.3 

Termín 31. 12. 2009 

Zodpovědnost KHK ve spolupráci s dalšími partnery (Regionální 

hospodářská komora SV Čech, UHK, aj. ) 

Ukazatel Minimálně 10 setkání pro spádová území obcí 

s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji, počet 

spolupracujících subjektů  

Náklady 240 000,- Kč 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 
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4 Koordinovat spolupráci v oblasti rozvoje lidských zdrojů na 
území Královéhradeckého kraje  

Cíl: 
 Podporovat efektivní kooperaci klíčových partnerů v oblasti RLZ na 

území Královéhradeckého kraje 
 

4.1 Dílčí cíl č. 4.1: Vytvořit krajskou síť center celoživotního učení  

Opatření: Vytvořit krajskou síť center celoživotního učení 
 

4.1.1 Aktivita  
Zřídit  oborově zaměřená centra odborného 

vzdělávání v návaznosti na požadavky trhu práce 

Termín 31. 12. 2010  

Zodpovědnost Vzdělávací instituce 

Ukazatel Vznik minimálně 5 center odborného vzdělávání   

Zdroj 

financování 

ERDF, SR, rozpočet Královéhradeckého kraje 

(prostřednictvím Regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod) 
 

 Královéhradecký kraj je otevřen aktivitám dalších subjektů (např. 
úřadů práce, zaměstnavatelů, nestátních neziskových organizací 
atd.) zaměřeným na vznik center dalšího profesního vzdělávání 
reagujících na požadavky trhu práce na území 
Královéhradeckého kraje. 
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Dílčí cíl č. 4.2: Koordinovat spolupráci klíčových aktérů v oblasti RLZ na 
území Královéhradeckého kraje 
 
Opatření: Posílit úlohu Rady v naplňování strategie  RLZ Královéhradeckého kraje 
 

4.1.2 Aktivita  
Zajistit finanční prostředky na aktivity 

Královéhradeckého kraje realizované  v rámci 

akčního plánu Strategie RLZ  

Termín 30. 5. 2008  

Zodpovědnos

t 

KHK 

Ukazatel Rozpočtování finančních prostředků na aktivity 

Královéhradeckého kraje realizované  v rámci akčního 

plánu Strategie RLZ 
 

4.1.3 Aktivita  
Ukotvit odpovědnost představitelů krajské 

samosprávy a krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje za problematiku RLZ  

Termín 31. 3. 2009  

Zodpovědnos

t 

KHK 

Ukazatel Gesční ukotvení problematiky RLZ   
 

4.1.4 Aktivita  
Zajistit řešení aktuálních problémů v oblasti 

RLZ prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských 

zdrojů Královéhradeckého kraje 

Termín Průběžně  

Zodpovědnos

t 

RRLZ KHK 

Ukazatel Počet uskutečněných setkání RRLZ/počet zápisů   

Náklady 40 000,- Kč 

Zdroj 

financování 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 
 
Opatření: Vyhodnotit naplnění aktivit Akčního plánu Strategie rozvoje lidských 
zdrojů Královéhradeckého kraje 
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4.1.5 Aktivita  
Vyhodnotit naplnění aktivit Akčního plánu 

Strategie rozvoje lidských zdrojů 

Královéhradeckého kraje  

Termín 1x/rok 

Zodpovědnos

t 

RRLZ KHK 

Ukazatel Zápis z jednání RRLZ KHK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam zkratek 

 
 
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 
 
ESF Evropský sociální fond 
 
EZ KÚ KHK  Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 
 
KHK     Královéhradecký kraj 
 
KÚ KHK    Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
OSV KÚ KHK Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje  
 
RLZ     Rozvoj lidských zdrojů 
 
RRLZ KHK Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého 

kraje 
 
SM KÚ KHK Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje  
 
SR Státní rozpočet ČR 
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TVD     Týden vzdělávání dospělých 
 
UHK     Univerzita Hradec Králové 
 
ÚP KHK    Úřady práce v Královéhradeckém kraji 
 
 


