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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je popsat aktivity individuálního regionálního projektu. Zejména poskytnout důležité informace o 

realizovaném regionálním individuálním projektu ve vztahu ke vzdělávacím aktivitám, které jsou skutečně přístupné 

nezaměstnaným. Dále také informovat o tom, jak dané aktivity projektu ovlivnily zaměstnatelnost účastníků z jejich 

pohledu.

Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Realizace dalšího vzdělávání

nezaměstnaných v Pardubickém kraji (Regionální individuální projekt)“. Výběr

tohoto tématu jsem zvolila záměrně, jelikož se v této problematice pohybuji každý

den. Pracuji jako odborný pracovník projektu, tedy jako odborný poradce projektu

a lektor poradenských programů pro nezaměstnané.

První část práce se zaměřuje na stručnou charakteristiku pojmů, které jsou pro tuto

práci důležité. Témata, kterým se věnuje, jsou trh práce a nezaměstnanost, Úřad

práce, aktivní politika zaměstnanosti a vzdělávaní nezaměstnaných.

Hlouběji se potom práce věnuje tématům poradenského programu tak, jak jsou ve

skutečnosti realizována. Poradenský program tvoří stěžejní součást vzdělávacích

aktivit regionálních individuálních projektů, a proto je mu dán odpovídající prostor.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo popsat aktivity individuálního regionálního projektu. Práce přináší kromě popisu některých

pojmů také konkrétní obsah vzdělávacích aktivit, které byly v rámci regionálního individuálního projektu realizovány.

Nejde tedy jen o pouhý popis vzdělávacích aktivit, ale kombinuje se zde popis jednotlivých dní poradenského programu

s prezentacemi v přílohách a tím je utvořen konkrétní obraz o tom, jak všechny vzdělávací a podpůrné aktivity projektu

probíhaly.

V poslední části práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení, která se týkají vzdělávacích aktivit. Především nutnost poskytnout

odborným pracovníkům projektu školení k vedení poradenských programů, lektorským a prezentačním dovednostem. Dále

bylo navrženo, aby proces „soutěžení“ zabezpečovaných rekvalifikací bylo možné urychlit.
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