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Zimní přestávka po první třetině
Koncem listopadu úspěšně skončil první rok tříletého
projektu Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců České asociace čisticích stanic, a tak je na
čase alespoň částečně bilancovat. I přes počáteční pomalejší začátek se v průběhu roku rozjelo vzdělávání
zaměstnanců jednotlivých členských organizací CACS
opravdu naplno a jsme rádi, že dnes můžeme směle
prohlásit, že se nám daří školit manažery, vedoucí čističek, sekretářky, ale hlavně lidi dělnických profesí, kteří
jsou pro provoz společností tak důležití.
Během roku 2010 se školení aktivně účastnili zaměstnanci všech zapojených organizací, tedy GS Sokotrans
s.r.o., Unipetrol doprava s.r.o., Bohemia Cargo s.r.o.,
ESA s.r.o., ale v hojnosti navštěvování jednotlivých kurzů nezaostaly ani firmy z východu republiky – SPETRA
CZ, s.r.o., AWT VADS a.s. a střelický Kovoprogress, spol.
s.r.o. 35 uskutečněných kurzů, 85 zapojených zaměstnanců a 364 účastníků kurzů během jednoho roku fungování projektu, taková čísla jsou bezesporu úspěchem,
a za dosažení takového objemu bychom chtěli poděkovat
především jednotlivým zapojeným společnostem.
Novými členy CACS se staly další 4 společnosti, z toho
2 v ČR a 2 na Slovensku. Od dubna 2010 čekáme na sou-
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hlas se zapojením společnosti Aquatruck – Karel Nedorost s.r.o. a o zapojení do projektu se uchází i společnost
Tank Wash s.r.o. z Roudnice nad Labem, tedy další dva
noví členové CACS, kteří splňují podmínky stanovené pro
přijetí podpory.
Během druhého pololetí roku 2010 se podařilo uspořádat kurzy z oblasti mezilidské komunikace, semináře
o odborných znalostech v oblasti ISO norem, pracovního práva, ale i prohloubení znalostí z oblastí životního
prostředí a nebezpečných látek. Mnozí projevili zájem
o zlepšení jazykové vybavenosti a počítačové gramotnosti, a tak jsme připravili i kurzy zaměřené na komunikaci
v anglickém jazyce a zdokonalení znalostí vybraného počítačového softwaru.
Na tomto místě bych za celý projektový tým chtěl poděkovat i Ministerstvu práce a sociálních věcí České
republiky a Evropskému sociálnímu fondu, bez jejichž
finanční pomoci by nebylo možné projekt realizovat. Už
teď se těšíme, až se v únoru naplno rozeběhne další rok
plný vzdělávání.
petr.spacek@cacs.cz
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