
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Vzdělávací projekt Diakonie ČCE jde do finále 
 

Praha, 6. března 2012: Diakonie ČCE zahájila poslední etapu projektu DAV(I)D – „Další 
aplikace vzdělávání (interního) v Diakonii ČCE“ pro vytvoření komplexního vzdělávacího 
systému v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je 
zajistit kontinuitu profesního vzdělávání pracovníků prostřednictvím nového 
vzdělávacího systému a přispět tak ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. 

 

Aktuální informace 

V druhé fázi realizace byl spuštěn webový portál projektu s novým přihlašovacím systémem, 
který umožní lepší orientaci pracovníků v nabídce vzdělávacích programů. Slouží rovněž jako 
komunikační nástroj mezi koordinátory vzdělávání, interními lektory a všemi pracovníky 
Diakonie ČCE. Jeho prostřednictvím je možné se seznámit s výstupy projektu, webovou aplikací 
na hodnocení kompetencí či získat přístup k e-learningovým kurzům. 

Celý webový portál bude napojen na personální informační systém Diakonie ČCE, aby bylo 
možné intenzivněji pracovat s výstupy projektu a dlouhodobě sledovat vzdělávací proces. 

Za dobu realizace projektu se již uskutečnilo více než 60 kurzů, z nichž třetina proběhla v nově 
vybudovaných regionálních vzdělávacích centrech nebo přímo v jednotlivých službách Diakonie 
ČCE. Podpořeno tak bylo více než 580 pracovníků Diakonie ČCE.  

V současnosti bylo zahájeno dotazníkové šetření na hodnocení spokojenosti pracovníků 
Diakonie ČCE se vzděláváním a rozvojem. 

 

O nás. Diakonie Českobratrské církve evangelické  

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a 
občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně 
pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám  
s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy, občanské poradny atp. až po 
seniorská zařízení či hospic pro umírající. Dále poskytuje Diakonie ČCE humanitární pomoc 
(povodně) a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí. 

 

Kontakt 

Mgr. Olga Mutlová, manažerka projektu 
m: 724 515 408  
e-mail: mutlova@diakonie.cz 
  
  

  

 

 

 

 

 

Projekt „DAV(I)D“ je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím  

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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