tradiční prezentační výstava středních škol a dalších
vzdělávacích institucí

VÝSTAVA
VZDĚLÁVÁNÍ 2022
9. 11. 2021 10. 11. 2021
13:00 - 17:00 hodin

8:00 - 17:00 hodin

Městská sportovní hala v Chomutově

20
Pořádají

ročník

Vystavovatelé

1
2
3
4

Okresní hospodářská komora v Chomutově
Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.
Industrie - Und Handelskammer Chemnitz
Úřad práce ČR (Kontaktní pracoviště Chomutov)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gymnázimum a Střední odborná škola Podbořany, p.o.

15

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní Akademie
a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.

16
17
18
19
20

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, p.o.
Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, p.o.
Gymnázium Chomutov, p.o.
Gymnázium Kadaň, p.o.
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Obchodní akademie a střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.
Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Most
Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Žatec
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Most

Střední odborná škola Litvínov - Hamr, p.o.
Střední odborná škola podnikatelská s.r.o., Most
Střední odborná škola pro Ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Žatec s.r.o.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, p.o.

21

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků spol. s r.o., Žatec

22
23
24
25
26
27

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, p.o.

28

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most p.o.

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.
Střední škola EDUCHEM a.s., Meziboří
Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolená Voda
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o.
Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o.
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Plánek vystavovatelů
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KAVÁRNIČKA

10. 11. 2021
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
"T-PROFI" - TALENTY
PRO FIRMY

T-PROFI

1/2

26

26

26

26

10

20

SÁL A

Kdo jsme?
Jsme nestátní instituce, která pomáhá rozvoji
hospodářství a zvyšuje prosperitu v regionu.
Naší činností je mimo jiné např. zprostředkování spolupráce mezi subjekty, které by
o sobě mnohdy ani nevěděly (podnikatelé,
ﬁrmy, města, obce, školy a další)

Jakým způsobem se snažíme
sladit zájmy obyvatel regionu?
Pořádáme každoroční veletrh Technodays
a Výstava Vzdělávání, které představují nejen
průřez nabídkou studijních oborů regionálních středních škol a učilišť, ale současně
ukazují o jaké profese mají zaměstnavatelé
enormní zájem.

Firmy se dozví, s jakou pravděpodobností svá
pracovní místa naplní a školy vidí, o jaké obory
výuky je zájem u zaměstnavatelů. Rodič
odejde poučen, kde se jeho dítě nejlépe
uplatní, jak mu zajistit budoucnost, potomek
má možnost na vlastní oči vidět, kam a proč by
jej táta s mámou rádi nasměrovali.

Co dalšího ještě děláme?
Pořádáme veletrh Krušnohorský byznys day
a soutěže pro žáky základních škol T-Proﬁ Talenty pro ﬁrmy. Zajišťujeme exkurze žáků do
ﬁrem, podnikatelské setkávání ﬁrem,
spolupráci se zahraničními partnery, Snídani
s Komorou, semináře, kurzy na klíč ...

Kdo má z členství u nás prospěch?
Pomáháme začínajícím i zavedeným podnikatelům, za členy komory dokážeme uplatnit
žádosti o nejrůznější dotace, pořádáme
takřka nekonečnou řadu kurzů a seminářů,
neformální seznámení našich členů při
sportovních utkáních, prostě vše, co dává lidi
dohromady.

Měníme vize ve skutečnost

Poskytované služby
Propojování podnikatelů

Dotační poradenství

• V oblasti obchodu, služeb, výroby, …

• Odborné dotační konzultace
• Zpracovávání žádostí o dotace
a administrace

Služby pro začínající podnikatele
• Poradenství a příručky pro podnikání

Podpora stávajících podnikatelů
• Vzdělávání na klíč
• Praktické semináře a zvyšování
Vaší kvaliﬁkace
• Pravidelný aktualizovaný
informační servis

Podnikatelské mise do zahraničí
Kooperační burzy
• Akce Krušnohorský Byznys Day

Právní poradenství
Pronájem zasedací místnosti

Posilujeme Vaši pozici
na trhu práce
• Veletrhy, výstavy, stáže, praxe a exkurze
• Podpora vzdělávání
• Podpora škol formou projektů
• Zprostředkování školení a exkurze

Projekty

Spolupracujeme s ...

Kontakt
Cihlářská 4132
430 03 Chomutov
+420 606 688 878
+420 602 167 353
info@ohkcv.cz
asistent@ohkcv.cz

www.ohkcv.cz
www.technodays.cz
www.laboraczech.cz

Rozvíjíme náš region

Kdo jsme
Hospodářská a sociální rada Chomutovska
(dále jen HSRCH) je sdružení založené na
základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, v platném znění.
●

●

●

●

●

Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost
s cílem dosažení vyšší ekonomické
a sociální úrovně regionu
Uplatňujeme zájmy svých členů ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém
prostředí
Zajišťujeme koordinaci společenských
činností a odborných služeb v oblasti
průmyslového a obchodního poradenství.
Navazujeme a rozvíjíme spolupráci
s radami a obdobnými institucemi v České
republice i zahraničí
Zaměřujeme se např. dopravní obslužnost regionu včetně kamionové, problematiku zaměstnávání cizinců …

Nabízíme
●
●

Kompletní dotační poradenství
Zpracování žádostí o dotaci

Nabízíme kompletní zpracování žádosti
o dotaci v rámci různých dotačních titulů
(krajské programy, programy ministerstev,
nadací, operační programy a mnoho
dalších).
●
●

Zajištění realizace projektů
Evidenci a konzultaci projektových
záměrů

Pravidelně sledujeme aktuálně vyhlášené
výzvy a informujeme o nich své členy,
v případě poptávky sledujeme vyhlášené
výzvy relevantní pro dané projektové záměry a
v případě shody informuje potenciálního
žadatele o možnosti podat žádost o dotaci.
●

Administraci projektů

Nabízíme celkovou administraci projektů
dotovaných z různých dotačních titulů, včetně
zpracování průběžných a závěre-čných
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu,
kontroly dodržování termínů atd.
●
●

Semináře, workshopy, výstavy
Bulletin „Informační listy HSRCH“

Projekt „Jdeme do práce“
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na TP,
osob dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných na ÚP déle než 1 rok. Pomocí KA projektu
jako jsou aktivizační a motivační programy,
individuální poradenství, rekvali-ﬁkace,
zprostředkování zaměstnání a přímé podpory
ve formě dotovaných pracovních míst chceme
dosáhnout zvýšení sebedůvěry ve své
dovednosti při opětovném vstupu na TP,
zvýšení jejich kvaliﬁkace, znovu začlenění
a jejich skutečné uplatnění na TP.

Memorandum o spolupráci
HSR Chomutovska, z.s. uzavřela s Podkrušnohorským zooparkem Chomutov p.o.,
Krajskou majetkovou p.o. – Statkem Jezerka,
SŠ technickou, gastronomickou a automobilní
Chomutov p.o., Výzkumným ústavem
rostlinné výroby, v.v.i., Městskými lesy
C h o m u t o v, O A a S O Š z e m ě d ě l s k o u
a ekologickou, p.o. Memorandum o spolupráci s cílem vzájemné spolupráce v zájmu

udržení a rozvoje zemědělských a zahradnických oborů, zachování životního prostředí,
zajištění trvale polyfunkčního rozvoje měst
a venkova na trvale udržitelném zemědělství,
zahradnictví a lesním hospodářství v integraci
se zvýšením zájmu žáků o zemědělské
a zahradnické obory.
SPOLUPRACUJEME
- Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
- Města a obce
- Destinační agentura Dolní Poohří
- Destinační agentura Krušné hory

Strategický rámec hospodářské
restrukturalizace Ústeckého kraje

Kontaktní údaje
Adresa
Mob.:
E-mail:

Cihlářská 4132
430 03 Chomutov
606 688 878
602 167 353
info@hsrch.cz

www.hsrch.cz
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CESTA K ROZVOJI
Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010945

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH ZDARMA

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Obecné IT

Specializované IT

Jazykové vzdělávání

Měkké a manažerské
dovednosti

Účetní, ekonomické
a právní kurzy

Technické a jiné
odborné vzdělávání

Termín 9 / 2019 – 5 / 2022
REALIZÁTOREM PROJEKTU JE
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

VÍCE INFORMACÍ NA

www.ohkcv.cz
info@ohkcv.cz
Okresní hospodářská
komora v Chomutově

VÝSTAVU
VZDĚLÁVÁNÍ
PODPOŘILI

AKCE PROBÍHÁ
POD ZÁŠTITOU
PRIMÁTORA MĚSTA
CHOMUTOVA

,,Vzdělávejte se
pro růst.“
Ohk Chomutov
www.ohkcv.cz

