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HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 
- rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 
- projektová činnost 
- akreditační činnost 
- projektová spolupráce s našimi partnery 
- evaluace a firemní kultura 
- kurzy pro seniory 
- zahraniční aktivity 

ROZŠIŘOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY 
V roce 2007 se rozšířila nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, 

firmy a školy. 

V jarním semestru jsme realizovali 19 kurzů pro veřejnost, z toho 11 kurzů 
anglického jazyka, celkem pro 104 klienty a 39 kurzů pro firmy. 

V podzimním semestru jsme organizovali 34 kurzů pro veřejnost, z toho 14 kurzů 
anglického jazyka, celkem pro 206 klientů. 

Nabízeli jsme speciální kurzy technické angličtiny, kurzy FCE a ZD, telefonování, 
komunikačních dovedností … Prováděli jsme jednotné testování cizích jazyků podle 
SERR. 

Kurzy IT byly zaměřené podle konkrétní poptávky na specifické dovednosti. 

Velmi intenzivně spolupracujeme s firmami Grupo Antolin, Kamax, Resim, SFS, 
Sklostroj, Vrabec a Vrabec a dalšími. Ve firmách proběhlo celkem 32 kurzů. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 
VCT  bylo v roce 2007 nositelem dvou projektů v sociální oblasti. Třetím rokem 

pokračoval projekt Vzděláním k pracovnímu zařazení a byl ukončen k 31. srpnu 2007. 
Druhým rokem pokračoval projekt Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě. Oba 
projekty byly financovány z ESF a státního rozpočtu ČR. 

Jako partneři jsme se podíleli na projektu S Krakonošem u počítače, který je 
zaměřen na vzdělávání venkovského obyvatelstva. Naši lektoři zabezpečovali výuku 
v Mírové pod Kozákovem, Chuchelně a Pasekách nad Jizerou. Uskutečnily se tři 
e-learningové kurzy: anglický jazyk pro 
středně pokročilé, digitální fotografie 
a multimediální prezentace. 

V rámci projektu pokračovala činnost 
e-learningového centra. 

V rámci akce 3 jsme se podíleli na 
mainstreamingu a diseminaci projektu 
realizováním ukázkových hodin IT a prezentací 
zkušeností. 

Podíleli jsme se dvěma kurzy na projektu 
Senioři komunikují, který organizovala Nadace 
Václava a Livie Klausových. Kurz projektu Senioři komunikují
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Vzděláním k pracovnímu zařazení 

Projekt vstoupil do poslední fáze realizace. Byl dokončen kurz Osobní asistent pro 
děti a mladistvé, který navštěvovalo 12 účastnic. Pokračovala jednání 
se zaměstnavateli o možnosti pracovního zařazení úspěšných absolventů kurzů. 
Zaměstnavatelé čerpali až do srpna příspěvky na mzdy na nově vytvořená pracovní 
místa. 

28. srpna 2007 se konala slavnostní závěrečná konference projektu, která shrnula 
a zhodnotila dosažené výsledky. 

Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě 

Projekt pokračoval organizací vzdělávacích aktivit pro management 
poskytovatelů sociálních služeb. Bylo zorganizováno 7 celodenních seminářů 
ke strategii řízení, manažerské supervizi, 
kvalitě služeb … 

Pro pracovníky v přímé obslužné péči 
proběhlo 6 seminářů a kvalifikační kurz Osobní 
asistent pro dospělé a seniory, kterého se 
zúčastnilo 17 klientů. 

Pro sociální pracovníky obcí byl 
realizován kurz Úspěšná komunikace v řízení a 
při jednání s občany ve státní správě. 

Výuku v kurzech zajišťovali jak naši 
zkušení lektoři, tak i odborníci 
s celorepublikovou působností. 

AKREDITAČNÍ ČINNOST 
V roce 2007 jsme pokračovali v akreditační činnosti dvěma vzdělávacími 

programy: 

- Tvorba www stránek  
- Osobní asistent pro děti a dospělé 

Celkem jsme nabízeli 12 rekvalifikačních vzdělávacích programů. 

EVALUACE A FIREMNÍ KULTURA 
1. září 2007 došlo ke změně realizačního 

týmu. Zástupcem ředitelky se stal Mgr. Jan 
Voňavka. 

Realizační tým se zaměřil na zlepšování 
úrovně firemní kultury – příprava nových 
webových stránek, zlepšení propagace a 
prezentace firmy, materiály pro účastníky 
kurzů, příprava propagačních letáků … 

Prováděli jsme testování klientů podle 
SERR a používali mezinárodní testy 

Seminář pro pracovníky v přímé obslužné péči

Nová verze webových stránek
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k ověřování úrovně jazyků. Dotazníky zjišťujeme spokojenost našich klientů s úrovní 
kurzů a metodickými postupy lektorů. 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY 
V rámci projektů v sociální oblasti jsme 

intenzivně spolupracovali se zakladatelem 
společnosti Městem Turnov, především 
s odborem sociálních věcí a Zdravotně 
sociálními službami v Turnově. Pro městský 
úřad jsme provedli testování jazykové úrovně 
zaměstnanců a připravili jazykové kurzy.  

V oblasti DVPP pokračoval kurz pro 
učitelky 1. stupně ZŠ. 

VCT úspěšně spolupracovalo s Úřadem 
práce v Semilech a Jablonci nad Nisou. 
Pořádali jsme rekvalifikační kurzy pro 
pracovníky sociální péče ohrožené ztrátou 
zaměstnání. 

Pokračovala spolupráce s občanským 
sdružením Most ke vzdělání na projektu 
S Krakonošem u počítače. 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
V jarním semestru jsme organizovali dva rekvalifikační kurzy pro pracovníky 

sociální péče pro Úřad práce v Semilech a společnost Attest. 

V podzimním semestru jsme realizovali zaměstnaneckou rekvalifikaci třemi kurzy 
Pracovník sociální péče pro úřady práce a dodali jeden kurz na objednávku pro firmu 
Attest. 

DAR NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ KLAUSOVÝCH SENIORŮM 
V roce 2007 jsme uspěli ve výběrovém 

řízení na pořádání kurzů Základy obsluhy PC 
v rámci projektu Senioři komunikují, který 
vyhlásil Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových. Realizovali jsme celkem 5 kurzů 
pro seniory. 

Nadační fond daroval Městu Turnov za 
realizaci kurzů počítač, který je umístěn 
v prostorách Vzdělávacího centra a slouží 
denně od 9 do 16 hodin všem seniorům. Tento 
dar se stal impulzem pro založení Klubu 
univerzity třetího věku. 

Propagační materiály 

Počítač pro seniory (NF manželů Klausových)
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 

V rámci projektu S Krakonošem u počítače jsme se zúčastnili studijních cest do 
Clermont Ferrand – organizovala FAFSEA, do Paříže a regionu Lorraine – návštěva 
partnerských organizací. 

Ve spolupráci s VHS Zittau – Löbau jsme začali připravovat euroregionální projekt 
s tématem Vzdělávání podnikatelů. 

REALIZAČNÍ TÝM 2007 

ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková 

zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Coufal, od 1. 9. 2007 Mgr. Jan Voňavka 

účetní a sekretářka: Eva Brožová 

projektová manažerka: Ing. Lenka Krupařová 

organizační manažerka: Mgr. Adéla Kotasková 

V Turnově 15. dubna 2008 

Zpracovala: PaedDr. Jaroslava Dudková 

Grafická úprava: Mgr. Jan Voňavka 
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 326.246,00

502 Spotřeba energie 20.699,00

504 Zboží – učebnice 44.446,00

512 Cestovné 16.942,00

513 Náklady na reprezentaci 851,00

518 Ostatní služby 2,237.032,00

521 Mzdové náklady 1,804.753,00

524 Zákonné sociální pojištění 430.822,00

538 Ostatní daně a poplatky 210,00

549 Jiné ostatní náklady 15.868,00

591 Daň z příjmů 65.760,00

Celkem 4,963.629,00

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 2,426.362,00

604 Tržby za prodané zboží 39.230,00

644 Úroky 1.866,00

648 Zúčtování fondů 300.708,00

691 Provozní dotace 2,796.590,00

Celkem 5,564.756,00

 

Zisk 601.127,00

Rentabilita 12,11 %
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2007 

Aktiva Stav k 1.1.2007 Stav k 31.12.2007

132 Zboží na skladě 8.211,00 11.064,00

211 Pokladna 17.985,00 4.773,00

213 Ceniny 1.644,00 0,00

221 Účty v bankách 1,577.241,00 1,426.049,00

261 Peníze na cestě 0,00 0,00

311 Odběratelé 278.045,00 297.164,00

314 Poskytnuté provozní zálohy 2.000,00 2.785,00

316 Ostatní pohledávky 16.153,00 21.565,00

Celkem 1,901.279,00 1,763.400,00

 

Pasiva Stav k 1.1.2007 Stav k 31.12.2007

321 Dodavatelé 80.727,00 98.179,00

331 Zaměstnanci 175.819,00 173.352,00

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00

336 Zúčtování sociální a zdravotní 58.726,00 41.377,00

341 Daň z příjmů 0,00 65.760,00

342 Ostatní přímé daně 31.022,00 34.162,00

383 Výdaje příštích období 56.530,00 196.253,00

384 Výnosy příštích období 997.746,00 319.440,00

398 Dohadné účty pasivní 0,00 33.750,00

902 Vlastní jmění – základní vklad 200.000,00 200.000,00

911 Rezervní fond 24.492,00 0,00

963 Účet výsledku hospodaření 0,00 0,00

Celkem 1,625.062,00 1,162.273,00

 

Rozdíl 601.127,00

 


