Cesta k profesní kvalifikaci s Bohemia EU Planners
(příběhy ze života)

V podvědomí člověka je snaha získat cosi nového, potřebného, ale jistého. Jistota je potřeba,
která nás naplňuje klidem a optimismem pro budoucí rozhodnutí. Jistota neslouží
k uspokojení, ale má být stabilizující hodnotou v našem rozhodnutí. Činnost vytváří hodnotu,
naše vědomí hodnotu zvažuje a pracuje s ní. Potřeba pokrývá hodnotu a přebírá jí ve smyslu
jistoty.
Stávající jistotou je informace. Účast na semináři, workshopu, konferenci, četba článku
přináší informaci. S informací pracujeme a shledáváme jak je potřebná, užitečná. V pozici
nezaměstnaného jedince, v rozhodnutí občanského sdružení (NNO), v rozvoji podniku (MSP).
Věra se setkala s novými informacemi o komunitárních programech na semináři o
projektovém řízení.Poté se zúčastnila workshopu a cyklu kurzů, jenž jí naučily prakticky
uvažovat nad možností projektového záměru v jejím prostředí. Odlet do Bruselu na školící
stáž a návrat na konferenci regionů EU přinesly konkrétní rozměr do její představy, jak dál
postupovat a odvíjet zatím nabyté teoretické znalosti. Ve svém občanském sdružení mluvila
o svých názorech na tyto nově získané informace. Mezitím nově odstartoval v České
republice, projekt akreditovaných kurzů profesní kvalifikace v oborech Administrátor
projektu a Manažer projektu. Přihlásila se do kurzu profesní kvalifikace na obor Manažer
projektu s cílem nastavit projektové aktivity jejich občanského sdružení tak, aby se
postupným rozvojem stalo finančně a ekonomicky nezávislé. Ve stejné době oslovili Klárku,
která je v kategorii nezaměstnaných, evidovaných na Úřadu práce. Tato se rozhodla pro kurz
Administrátor projektu a přihlásila svoji účast jako formu zvolené rekvalifikace. ÚP potvrdil
svůj souhlas a ona současně získala příslib svého budoucího zaměstnání u zmiňovaného
občanského sdružení. V kombinaci svých znalostí u obou z nich, podpořených absolvováním
akreditovaných kurzů profesní kvalifikace, mají nejlepší předpoklad, nejen dosáhnout akční
vitality jejich občanského sdružení, ekonomického rozvoje a postupné finanční nezávislosti,
ale i uvést do praxe vše co jim přineslo vzdělání v kurzech profesní kvalifikace. Tyto kurzy
jsou rozšířeny o znalost a získání praxe v předkládání projektů v komunitárních programech
nadnárodní spolupráce.
Být majitelem podniku (MSP) s sebou někdy nese bezesné noci, jak přijmout oprávněné
rozhodnutí o reinvestici, budoucím rozvoji a dostatečném cash flow. Jak získat nové
potřebné informace a zhodnotit jejich přínos pro budoucí 7-leté období. Kurzy profesní
kvalifikace vytváří nový kvalitní náhled na pracovní pozici. Mohu dát prioritu v přijetí takto
nově vyškoleného pracovníka ve věku 50+, ale jsem to také já, kdo je účastníkem kurzu
Manažer projektu. Ve svém projektovém záměru popisuji svoji potřebu rozvoje mého
podniku (MSP), orientuji se v projektovém řízení a získávám praxi v nadnárodní spolupráci.
Pavel přemýšlí nad jejich rodinnou firmou. Jak do ní přinést, to co umí např.ve Francii, která
je v pekařství historicky známá svými croissanty a křupavými bagetami. Absolvování kurzu a
znalost komunitárních programů mu zajistí příležitost….
A příběhy pokračují, vyprávějte je s námi!

