Šestá řádná valná hromada CACS

J

iž pošesté se sešli představitelé členských společností České
asociace čisticích stanic na řádné valné hromadě. Potřetí se v této
souvislosti sešli u kulatého stolu, kde
projednávali detaily spojené s realizací
projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení
adaptability zaměstnanců České asociace čisticích stanic“ podporovaného
Evropským sociálním fondem a státní
rozpočtem ČR.
Na téma zvýšení konkurenceschopnosti členů CACS byl zaměřen náš
článek v únorovém čísle časopisu
NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, který je mediálním partnerem projektu. Dnes se
zaměříme na rámcové hodnocení projektu a zkušenosti s vlastním školením
zaměstnanců členských organizací.

V čem byly hlavní rozdíly při projednávání zapojení asociace do projektu:
Sokolov – březen 2010 – projekt byl
v začátcích, a valná hromada byla spojena s kulatým stolem a historicky prvním školením, kde vedoucí představitelé firem získali vlastní názor na úroveň

2/2012

kurzů. Pozitivně byl hodnocen výběr
školící společnosti TEMPO Consulting
and Trading, když lektorka požádala
před první školením o exkurzi na čistící
stanici. Všichni se těšili na světlé zítřky
a zapojili se do dotazníkového šetření
prováděného v rámci diplomové práce
na Univerzitě Pardubice.

Praha – únor 2011 – první rok projektu
proběhl v pracovní atmosféře s vědomím, že můžeme čerpat zálohu na realizaci projektu. Ke školení bylo využito
i období prázdnin a dovolených. Stínem
nad úspěšně realizovaným školením
byl průběh schvalování 2. monitorovací
zprávy, který trval o polovinu déle, než
bylo vlastní 6 měsíční hodnocené období. Valná hromada proto rozhodla vytvořit pro další rok rezervu, která umožní
pokračovat plynule v realizaci projektu.
Třanovice – březen 2012 – průběh
a přípravy školení stále více negativně
ovlivňoval způsob komunikace s externím administrátorem, spojený s dalším
financováním projektu. Ke školení jsme

také využili období letních prázdnin, ale
od září bylo možné již školit jen ve velmi
omezené míře. Třetí část dotace jsme
obdrželi bohužel až koncem prosince
2011. V únoru 2012 nám byla schválena
úprava harmonogramu čerpání záloh
a prodloužení projektu do května 2013.
Optimismus se nám vrátil, nicméně pesimistické zprávy plynoucí z rozhodnutí
Evropské komise, že je do konce června 2012 pozastaven přísun prostředků
evropských fondů do České republiky,
realizaci projektu může opět zpomalit. Věříme, že toto opatření nebude
mít dlouhodobý negativní vliv na další
průběh realizovaných projektů, které
mají být zálohově hrazeny ze státního
rozpočtu. Po dvou letech projektu se
uskutečnilo i opakované dotazníkové
šetření mezi členy, které by nám mělo
umožnit vyhodnotit přínos projektu pro
členy CACS a jejich zaměstnance.

Realizace projektu tak má pozitivní
vliv nejen na zaměstnance členských
společností a jejich adaptabilitu, ale
i na stmelení členských organizací při
naplňování společného cíle. Jsme přesvědčeni, že 2 roky projektu nás zocelily
a umožnily nám lépe poznat jednotlivé členy patřící zejména mezi malé
a střední firmy. Věříme, že rozhodující
závěrečný rok projektu všichni společně zvládneme.

ladislav.spacek@cacs.cz
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