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Zdravotníci Olomouc 
INFORMAČNÍ  LETÁK  

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního a funkčního systému kontinuálního vzdělávání 

zaměstnanců v sektoru zdravotnictví Olomouckého kraje. Vzdělávací systém bude tvořen databází 

vzdělávacích modulů. Konkurenceschopnost cílové skupiny v oboru zdravotnictví na trhu práce bude 

zvýšena díky nastavení, rozšíření, zkvalitnění a prohloubení poskytovaných služeb s důrazem na jejich 

dostupnost. Celkem vznikne 13 samostatných modulů, které byly specifikovány v návaznosti na výsledky a 

výstupy předprojektového šetření. 

.   Cílem pro jektu  

 
Cílem projektu je tvorba systému dalšího vzdělávání 

ve zdravotnictví Olomouckého kraje. Nabídka dalšího 

vzdělávání je zaměřena na moduly manažerských, 

měkkých dovedností, a zdravotnického práva. 

Vzdělávací program bude tvořen jednotlivými moduly 

zaměřenými na prezenční i distanční formu 

vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit jednotný prostor 

k nabídce dalšího vzdělávání pro zaměstnance 

sektoru zdravotnictví. 

V roce 2006 rozšířila své služby na základě vysoké 

poptávky po odborném poradenství v oblasti 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU a poradenství při plnění požadavků 

zákona o veřejných zakázkách. Stěžejní činností je 

vzdělávání dospělých pro soukromý i veřejný sektor. 

Strategie společnosti jednoznačně směřuje k 

podpoře programů zaměřených na rozvoj 

profesních kompetencí doporučených ke sledování 

Evropskou unií a mapujících podmínky evropského 

trhu. Žadatel projektu má dlouholeté zkušenosti 

podpořené praxí v oboru managementu, 

psychologie vzdělávání dospělých, psychologického 

poradenství. Tým lektorů je tvořen špičkovými 

specialisty, kteří jsou akreditováni certifikátem 

lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem 

EU 

 

Cílová skupina  

 

- účastníci dalšího vzdělávání  

- lektoři vzdělávání dospělých 

 

Cílová skupina účastníků vzdělávání dospělých je 

tvořena zaměstnanci zdravotnických zařízení z 

Olomouckého kraje se zaměřením jak na přímou 

péči, tak manažerské pozice na všech stupních 

řízení. 

 

Cílová skupina lektoři - jsou zaměstnanci nebo 

externí spolupracovníci vzdělávacích institucí se 

zaměřením na vzdělávání dospělých s místem 

výkonu práce v Olomouckém kraji. Jde o vysoce 

kvalifikované odborníky v daném oboru s 

dlouholetou praxí. 


