WP4 – PILOTNÍ & TESTOVACÍ ZPRÁVA
VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ NÁRODNÍCH ZPRÁV PARTNERŮ

1. Popis náborových a zapojovacích aktivit

První fáze pilotování se týkala náboru vhodných a perspektivních společností pro
testování metodiky a platformy BOOST. Bylo odsouhlaseno, že cílové skupiny pro
pilotování budou malé a mikro podniky s <20 zaměstnanci. Jednotlivé sektory se
mezi partnery lišily, s kombinací služeb a výrobních odvětví. Prvním krokem byla
dohoda partnerů o obecném přístupu a vytvoření dalšího náborového materiálu,
který byl přijat při podpoře pilotáže projektu BOOST. Tohoto cíle bylo dosaženo
prostřednictvím poskytovatelů odborného vzdělávání, sítí a seznamy klientů
jednotlivých partnerů. Kontaktování těmito společnostmi bylo telefonicky i e-mailem.
Nakonec podniky, které potvrdily svůj zájem o účast v pilotní fázi projektu, jako
výsledek náborového procesu, byly osobně dotazovány, aby jim byly předloženy
podrobnosti metodiky a byl vyvinut pilotní plán na konkrétní společnost.

Německo
Cílovým sektorem v Německu byla IT komunikace - Internetové Technologie. Pro
nábor vhodných společností byl postup následující. V lednu byla jednotlivým firmám
zaslána výzva. Většina vyzvaných společností se nepovažovala za připravené pro
takovýto úkol. Dvě místní profesní sítě REGINA e.V. & IHK Aachen přispěly k náboru
společností. Bylo nalezeno 23 firem s počtem zaměstnanců menším než 20. Jen 3
odpověděly, ale nepovažovaly přístup projektu BOOST za vhodný pro jejich
společnost.
S uvědoměním si, že limit 20 zaměstnanců byl příliš omezující, bylo rozhodnuto
zahrnout i o trochu větší společnosti. Bylo kontaktováno dalších 52 firem do 100
zaměstnanců, ale pouze pět z nich odpovědělo. Manažeři a zaměstnanci
zdůrazňovali ochranu osobních údajů, a vyjádřili svůj zájem zapojit 5 až 10 osob. Jak
plynul čas, několik společností bylo znovu individuálně osloveno se snahou
přesvědčit je, alespoň ke krátkému pilotování a hodnocení. Mezitím byly k šíření
informací o této pilotáži také použity sociální média.
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Nakonec z 91 přímo oslovených společností, 18 odpovědělo a 9 se účastnilo pilotní
fáze BOOST.

Spojené království
Cílovou skupinou Spojeného království byly malé a mikro podniky na venkově se
sídlem v regionu Severní Yorkshire. Důraz byl kladen především, ale ne výhradně, na
odvětví potravinářství. K dosažení cíle pilotáže a náboru firem společnost MRS
provedla následný náborový a zapojovací program:
Nejprve byla pro místní zainteresované strany zorganizována informativní schůzka
ohledně projektu BOOST. Poté sítě poskytovatelů odborného vzdělávání dodaly
společnosti MRS seznam "žhavých" kandidátů. Včetně vlastních sítí společnosti
MRS bylo celkem osloveno 33 podniků, z nichž 16 původně souhlasilo s účastí, ale 5
po fázi IOSM ukončilo spolupráci. Nakonec byla vyvinuta snaha pochopit, proč se
podniky do projektu nezapojily a tato otázka byla položena neúčastnícím se
podnikům. Ze 17 kontaktovaných 9 odpovědělo: "nedostatek času" (5), "příliš složité"
(2), "není relevantní" (1), "špatné období“ (1).

Česká republika
Cílovou skupinou byl v České republice sektor strojírenství a služeb. Databáze
vhodných firem k pilotování byla připravena ze seznamu klientů partnera. Také byl
osloven seznam dalších vybraných malých a mikro podniků vhodných pro pilotování.
Komunikace byla především prostřednictvím telefonních hovorů, při kterých byl
zjišťován zájem těchto společností o účast v projektu. Společný náborový materiál
byl přeložen do českého jazyka a přiložen k výzvě o účasti na projektu. Po
počátečním oslovení devět společností souhlasilo s účastí na projektu.
Těmto společnostem byl poskytnut přístupový odkaz do platformy BOOST. Většina
společností však považovala za vhodnější se přihlašovat přes Learning Layers. To
způsobilo zpoždění v zahájení procesu pilotování a 5 podniků zanechalo spolupráce,
protože čekali příliš dlouho na tento nový způsob přihlašování. 4 společnosti nás
informovaly, že se budou i nadále účastnit projektu, ale nebudou mít během letního
období na pilotování on-line nástroje dostatek času.
Po tomto zjištění nastalo opět hledání dalších firem pro pilotování. V téměř letním
období to nebylo snadné, ale nakonec se podařilo získat 12 firem.
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Řecko
Cílovou skupinou malých a mikro podniků v Řecku byly "sociální podniky". Byla
vytvořena řada náborových materiálů, za účelem dosažení a motivování sociálních
podniků k účasti na pilotní fázi. Veškeré používané materiály byli v řečtině.
Pro přístup a výběr cílových společností - sociálních podniků, použila společnost
Asset Tec oficiální databázi sociálních podniků od ministerstva práce. Výzva byla
odeslána e-mailem na vybraný vzorek cca 100 oficiálně registrovaných sociálních
firem, pokrývajících všech třináct (13) krajů a dávající pilotáži široký národní
propagační charakter.
Paralelně byly kontaktovány dvě hlavní sítě sociálních podniků v Řecku a byla
podpořena propagace projektu a proces náboru. Odborníci společnosti Asset Tec
udělali navazující motivační telefonické hovory s podnikateli v sociální sféře. Přes
počáteční velký pozitivní ohlas (více než 50% podniků původně vyjádřilo zájem o
účast), druhé výběrové řízení omezilo konečnou účast na 12 podniků. To bylo v
podstatě kvůli velkým problémům, jimž podniky čelí v důsledku hospodářské krize.
Nakonec prošly sociální podniky, které potvrdily svou účast, osobním dotazováním,
aby jim byly předloženy podrobnosti ohledně pilotáže a byl vyvinut individuální plán
pilotáže pro jednotlivé podniky.

Francie
Prvotně bylo cíleno na společnosti z odvětví pohostinství a služeb, ale s ohledem na
dostupnost nástroje a časové rozpětí pro testování byl do pilotování zahrnut širší
výběr organizací v několika sektorech, většina z nich zaměstnávající méně než 10
zaměstnanců. To vše za účelem získání lepšího přehledu o potenciálu projektu.
Pro nábor účastníků do pilotní fáze byla použita kombinace následujících aktivit:
informace a reklama na webových stránkách; zpracování a šíření tištěného letáku;
překlad a šíření společné stránky připravené koordinátorem pilotování; informace
šířené v průběhu akcí, které nashromáždily kolem 150 regionálních a místních
činitelů (firem, komor, vzdělávací organizací, fondů), „otevřené dveře“ a fórum
alternativního vzdělávání; články byly automaticky přesměrovány na Twitter, který má
více než 250 příznivců, včetně státních i soukromých firem.
Denní osobní kontakty týmu školících poradců, které s firmami probíhají. Nakonec
bylo získáno 11 společností, které se pilotáže zúčastnily.
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2. Práce s malými a mikro podniky

Pro usnadnění práce partnerům s cílenými společnostmi byl zaveden společný plán
a strategie k pilotáži s účastnícími se podniky. To zahrnovalo:



Každá společnost měla svou vlastní URL adresu, která byla vytvořena
univerzitou RWTH.



Partneři pracovali s manažery malých a mikro podniků za účelem stanovení
kritických potřeb podniků a jejich priorit.



Partneři pracovali s poskytovateli odborného vzdělávání nebo přímo s
manažery daných společností, aby identifikovali vzdělávací indikátory spojené
s upřednostňovanými kritickými potřebami podniků.



Byly identifikovány zdroje a úložiště učebních materiálů a přiřazeny k
indikátorům vzdělávání.



Jednotliví zaměstnanci byli povzbuzeni k vytvoření jejich vlastního učebního
uživatelského prostředí a využívání různých dostupných společných nástrojů.



Pokrok byl měřen vzhledem ke splnění indikátorů vzdělávání jak u
jednotlivých zaměstnanců, tak i podniku jako celku.



Kde to bylo možné, byla podpořena autoregulace učení, aby jednotliví
zaměstnanci plánovali, učili se a přemýšleli o svém učení, a tím zvyšovali
svou motivaci trénovat / učit se na pracovišti.

Zapojení malých a mikro podniků v jednotlivých zemích bylo následující:

Partner
DE
UK
CZ
GR
FR

Sektor / Druh podniku
IT komunikace – internetové technologie
Potravinářství – venkovské znevýhodněné
oblasti
Produkce – Strojírenství a služby
Sociální podniky
Venkovské znevýhodněné oblasti:
Pohostinství / ostatní služby
Celkem
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Počet

Počet

společností
9

zaměstnanců
13

11

22

12
12

25
25

11

12

55

97
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Německo
9 malých a mikro podniků účastnících se pilotní fáze projektu BOOST bylo ze sektoru
IT komunikací a internetových technologií: Aixigo AG, Bitstars GmbH, Complingua
GbmH, Edudip GmbH, Humance AG, IMC AG, Logi Assist GmbH, Sciforma GmbH,
Zalando SE.
Jedna společnost mohla využívat systém 3 měsíce a další jej využívaly jen po
krátkou dobu, aby se s platformou seznámily.
Pilotáž byla většinou organizována formou osobních setkání, ale některé společnosti
upřednostňovaly podporu na dálku.
Případové studie (3): Edudip, Humance a Logi Assist.

Spojené království
Cílová skupina ve Spojeném království byla zaměřena na Potravinářství – venkovské
znevýhodněné oblasti: Leave Pets with Lee, Metal Clad, Haxby, Copperbox,
Heatherhill Farm Meats, EBL, Enosis, Music by Arrangement, Professional Computer
Services, High Trenhouse, Lower Ure News.
Většinu „obchodní“ podpory poskytla sama společnost MRS – včetně osobních kurzů
komunitního reportingu a podporu tutora v hygieně potravin. Nicméně, proběhly další
2 externí kurzy – Adobe Indesign se společností WEA a Sociální média s firmou
Harrogate CVS.
Většina vzdělávacích zdrojů byla poskytnuta on-line, ale společnosti také prošly
kurzy pořádanými ve společnosti MRS, komunitní reporting a hygienu potravin
(smíšený výukový kurz). Pro kurz web design a pro úvodní kurz do sociálních médií
byli použiti i externí poskytovatelé.
Pravidelná setkání se skládala z osobní, telefonické/skype a z e-mailové podpory.
Kurzy komunitního reportingu, hygieny potravin, web designu a sociálních médií byly
směsicí vzdělávací a obchodní zpětné vazby.
Pět podniků nepokračovalo po počáteční fázi IOSM. To bylo zklamáním, ale odráží to
možná, že sektor mikro a malých podniků snadno podléhá každodennímu tlaku
podnikatelského života, a že učení/vzdělávání je citlivou záležitostí.
Případové studie (3): CopperboxCo, Leave Pets with Lee a Lower Ure News.
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Česká republika
Pilotní skupina v České republice sestávala ze sektorů produkce – strojírenství a
služeb: Grafia, Geodetické služby Plzeň, BEMET, EUROSOFT - Control,
TyfloCentrum Plzeň, Petr Witz Textilie, Syntactic Sugar, Oblastní charita Sušice,
Rekvalifikační centrum Blanka Chválová, TOTEM - regionální dobrovolnické centrum,
Ing. Pavel Hrubý, Ing. Jiří Vávra.
S většinou malých a mikro podniků se konalo osobní setkání a poté byla komunikace
převážně telefonická či e-mailová. V případě několika společností, většinou těch
vybraných do případových studií, bylo osobních setkání více.
Případové studie (3): Oblastní charita Sušice, Petr Witz Textilie a TyfloCentrum
Plzeň.

Řecko
Cílovou skupinou malých a mikro podniků v Řecku byly “Sociální podniky”. Zde je
výčet 12 získaných a účastnících se podniků: Alkyone, Androu, Armonia, Dyeko,
Dioni, Ekati, Theogenis, KSE, Mentores, Culture-Prosperity, Syndetiras, Romvos.
Identifikované kritické potřeby pokrývají následující oblasti: záležitosti Sociální
ekonomiky; ekonomická a finanční administrativa; ICT (užívání počítačů a softwaru)
a sociální média; Marketing a Management (propagační aktivity a kanály); HR
management.
Průměrná doba pilotáže každého sociálního podniku byla přibližně dva (2) měsíce.
Pravidelná setkání/setkání ohledně pokroku se konala každé dva týdny, zatímco pro
podrobnější sledování byly plánovány telefonní hovory konající se každý týden
(mimo neustálé dostupnosti pro jakékoliv nečekané události). Pravidelná setkání byla
v zásadě osobní s výjimkou případů sociálních podniků v odlehlých oblastech (např.
ostrovech).
Celá fáze pilotáže se uskutečnila za "technické" a "obchodní" podpory expertů
společnosti Asset Tec.
Případové studie (3): DYEKO – Síťová podpora pro podnikání a sociální
ekonomiku, KSE, Theogenis.
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Francie
Následujících 11 malých a mikro podniků se zúčastnilo pilotní fáze projektu BOOST:
Abattoir, Arc-en-Ciel, CSF, Dumez, Ehpad Dunières, GE Money Bank, Geiq BTP,
Hôpital Craponne, Jardin des Estreys, La Mappemonde, Le Bâteau Ivre.
Výuka byla zaměřena na následující potřeby: snižování rizik zvládnutím hygieny
potravinového

řetězce;

zlepšení

komunikace

mezi

zaměstnanci;

zlepšení

komunikace s externími členy; rozšíření nabídky (restaurace); rozvoj a certifikace
kvalifikace (restaurace); zlepšení zpracování informací; zajištění zaměstnanosti.
Přístup k odborné přípravě zahrnoval využívání počítačů pro přístup k digitálním
zdrojům informací, spolu s podporou odbornými školiteli v cílových oblastech, osobně
a prostřednictvím e-mailu.
Případovíé studie (3): Ehpad Dunières.
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3. Vyhodnocení pilotní fáze

Zkušenosti podniků a jejich zaměstnanců byly rozsáhle zkoumány jako součást
probíhajícího procesu hodnocení, k: zachycení reakce na nástroje systematickým
způsobem; prokázání jejich hodnoty jako způsobu zvýšení účasti na odborném
vzdělávání

malých

a

mikro

podniků;

uvedení

příkladů

úspěšného

použití

integrovaných nástrojů a metodologií v malých a mikro podnicích ve všech
partnerských zemích; požadavku na návrh jakýchkoli případných změn.
Od účastníků bylo obdrženo kompletní posouzení/zpětná vazba, z hlediska dopadu
na podniky a jednotlivce, kvality a účinnosti nástrojů a metodiky, obdržených
materiálů a podpory, návrhů na změny. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 3 dotazníky:
•

Pilotní dotazníky - Společnosti (vyplňovány manažery společností)

•

Pilotní dotazníky - Zaměstnanci (vyplňovány zaměstnanci)

•

Pilotní

dotazníky

–

poskytovatelé

odborného

vzdělávání

(vyplňováno

poskytovateli odborného vzdělávání, kteří podporují a usnadňují malým a mikro
podnikům proces odborného vzdělávání a zahrnuje Školící centra, Školitele,
Obchodní konzultanty, atd.)
Dotazníky byly vyrobeny v angličtině, zatímco partneři je mohli přeložit s cílem
usnadnit proces hodnocení ve svých zemích. Souhrnné dotazníky (pro firmy a
zaměstnance) byly dodány a jsou uvedeny v přílohách této zprávy.
Základní body hodnotící zpětné vazby v jednotlivých zemích jsou uvedeny níže.

Německo
Společnosti, ze svého pohledu, shledaly přístup projektu BOOST v průměru jako
poměrně užitečný. Některé to považovaly pro malé a mikro podniky za velmi
užitečné, a to zejména ty, které působí v dynamických projektových prostředích s
měnícími se konsorcii. Jiné ocenily příležitost nastavit učební cíle pro zaměstnance a
vidět jejich výkonnost a proces učení. Shledaly užitečným dokumentování
dosaženého pokroku, ale zmínily i to, že systém BOOST nemá žádnou podporu
obchodních procesů. Společnosti hodnotily podporu pro porozumění metodologii a
nástrojům v průměru jako dobrou.
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Na druhé straně, zaměstnanci shledali přístup projektu BOOST jako docela užitečný.
Někteří z nich kladně ohodnotili snadné přihlášení pomocí svého Google účtu a
možnost přímého sledování svého pokroku v učení, společně se vzdělávacími zdroji.
Jiní ocenili možnost uložení svých vzdělávacích odkazů na jednom místě, ale
postrádali větší podporu, jako záložku přímo z prohlížeče. Někteří také postrádali
možnost přidání svých vlastních vzdělávacích cílů.
Jediný poskytovatel odborného vzdělávání ocenil, že BOOST je snadné vzdělávací
prostředí, umožňující rychlé plánování vzdělávacích aktivit a používání jakýchkoli
dostupných zdrojů na webu; že mohou být definovány vzdělávací cíle a kroky, a
mohou být přiřazeny výukové zdroje; a že zaměstnanec může vyhledávat vzdělávací
zdroje a přiřadit ty preferované k vzdělávacím cílům. Na druhé straně, nemá
zaměstnanec žádný vliv na plánování nebo na proces hodnocení; není zde možné
žádné společné vzdělávání; ani žádné společenské sdílení.

Spojené království
Celkově byla pilotní fáze pozitivní zkušeností pro většinu společností. Ty, které se
zúčastnily jak fáze IOSM, tak i užívání on-line nástroje dosáhly svých obchodních
cílů a myslely si, že mapování výkonu učení bylo pro podnik jak poučné, tak i
prospěšné. Ocenily metodiku BOOST jako užitečný proces pro identifikaci
obchodních potřeb, nastavení příslušných cílů a identifikaci klíčových zaměstnanců.
Vzdělávající se majitelé a zaměstnanci se cítili oprávněni k dalšímu rozvoji podnikání
a sebe samých. Většina také viděla, že dostupnost on-line výukových materiálů a
monitorování usnadnilo postup poskytující základ pro vzdělávání a vytváření
platformy pro budoucí rozvoj.
Celkově, společnost MRS shledala fázi pilotáže úspěšnou. Byly zde nějaké problémy,
jak se dá v oblasti vývoje a testování očekávat, ty však byly překonány. Při pilotování
se ukázalo, že metodika BOOST byla vhodná zejména pro podniky, ať již o jednom či
více zaměstnancích, které se zavázaly k růstu, a uznaly, že byla klíčovým stupněm k
rozvoji zaměstnanců a výkonnosti. Tento pohled byl sdílen poskytovateli odborného
vzdělávání, kteří také ocenili, že dokonce i s jinými podniky s různými motivacemi by
nástroje mohly být využity podporujícími agenturami za účelem pomoci rozvinout tyto
podniky.
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Česká republika
Celkově byl projekt BOOST hodnocen společnostmi i zaměstnanci jako docela
užitečný s poměrně adekvátním on-line nástrojem. Výsledky projektu byly také
ohodnoceny jako poměrně užitečné a většina společností uvedla, že budou metodiku
a on-line nástroj BOOST v budoucnu používat, především v nižší sezóně. Hlavní
problémy, které se objevily a návrhy na zlepšení:



Dlouhé čekání na přihlašování přes Learning Layers.



On-line nástroj začal řádně fungovat v hlavní sezóně a také letním období –
nedostatek času na pilotování.



Nepermanentní manažerská práva.



Vyhledávání v platformě bylo možné převážně jen přes youtube, v případě
vyhledávání v Slideshare většinou nebylo nic nalezeno, v Scribt byly nalezeny
jiné výsledky než bylo vyhledávané téma, ve wikipedii nebylo nalezeno mnoho
zdrojů.



Byl by oceňován lepší způsob hodnocení zaměstnanců.



Některým společnostem vadilo, že se musel manažer nejdříve přihlásit, poté
čekal na autorizaci, potom se museli přihlásit zaměstnanci a teprve poté byla
možnost propojit cíle a vzdělávací indikátory.

Řecko
Hodnocení pilotní fáze bylo velmi pozitivní. Většina podniků, které se účastnily,
dosáhlo svých obchodních cílů – stanoveny po definování jejich kritických
obchodních potřeb – a shledaly během krátkodobého pilotování výsledky úspěšnými
a docela nápomocnými.
Hodnotící zpětná vazba jak od manažerů, tak i zaměstnanců (z diskuzí a vyplněných
dotazníků) ukázala, že metodika je obecně velmi užitečná, a budou v jejím
uplatňování v budoucnu pokračovat. Nástroj je považován také za součást procesu
výuky a budou pokračovat v práci s ním buď on-line nebo off-line, je povýšen na
nástroj podpory.
Pokud jde o problémy, které nastaly, objevilo se jen několik drobných chyb s
platformou, což je opodstatněné, jelikož jde o pilotování platformy, ale bylo to
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vyřešeno s přímým zásahem organizace podporující odborná školení (Asset Tec) a
vývojáři (RWTH).
Jako celkový hodnotící závěr pilotní a testovací fáze fungovaly dobře. Všechny
sociální podniky shledaly výsledky "velmi" nebo "docela" užitečnými a je zde silné
odhodlání v dalším užívání, zatímco výsledky projektu mohou být integrovány do
poskytovaných služeb společností a dále využívány po skončení projektu.

Francie
Vznikla společná dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami, že implementace
metody a používání tohoto nástroje vyžaduje nějakou dobu, aby byly integrovány do
každodenní praxe: a to nejen čas v počtu hodin strávených nad seznámením se s
tím, ale doba trvání (měsíce), aby mohly být společnostmi plně integrovány a
používány všemi zaměstnanci.
První pozorování ukázala, že ve srovnání s tradičním školením, je počáteční fáze
důležitá, protože obsahuje seznámení se se softwarovým nástrojem a konceptem
ovládacích prvků, které jsou v oblasti učení-odborného vzdělávání relativně nové.
BOOST se používá především k přípravě, spravování a sledování procesů učení, z
pedagogického hlediska má malý přímý vliv na učení jako takové. Přidaná hodnota
projektu BOOST je poskytnout zaměstnancům jedinečný vstupní bod pro přístup k
těmto nabídkám.
Z obdržené zpětné vazby jsou navržena následující zlepšení:



usnadnit proces registrace;



zlepšit uspořádání ovládacích prvků;



zlepšit celkový diagram pokroku, aby zobrazoval detailnější informace o
pokroku v různých obchodních cílech;



zahrnout automatické hodnocení pro většinu současných vzdělávacích
potřeb;



vytvořit propojení s platformou sociálních médií (doporučení studijních
zdrojů);



implementovat společné funkce vzdělávání;
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rozvíjet síť odborníků pro podporu vzdělávání (spolupracující zařízení mezi
trenéry a poradci aktivně působícími se společnostmi);
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4. Udržitelnost & dopad - výzvy a trendy

Udržitelnost a dopad jsou klíčovými faktory úspěchu v každém projektu. Dopad
pilotáže a testování může být považován za poměrně uspokojivý, zatímco partneři se
zavázali úkolem rozšířit dopad v jejich zemích a vytvořit plány udržitelnosti pro
využívání výsledků projektu a výsledků po skončení projektu.

Německo
Zkušenost s projektem BOOST ukázala, že zde existuje možnost využití Osobních
vzdělávacích prostředí na podporu vzdělávání na pracovišti v malých firmách. Tento
projekt integroval metodiku a technologii ze dvou různých projektů, s cílem řešit tento
náročný úkol. Jedním ze základních věcí byla uživatelsky-přátelská struktura jak pro
společnosti, tak i zaměstnance, aby byli motivováni ji používat. Hodnocení ukázalo
určité jasné výhody ve snadné organizaci vzdělávání na pracovišti a sledování
pokroku. Současně byly provedeny důležité návrhy, jak dále zlepšit tento proces,
zejména vzít v úvahu další požadavky, včetně týmového vzdělávání, automatického
hodnocení, různých úrovní práv a ochrany soukromí, stejně jako mobilní vzdělávání
a moderní rozhraní. Navíc pilotáž také jasně ukázala, že je velmi obtížné zapojit malé
podniky do procesu hodnocení, protože jejich zdroje jsou velmi omezené a cenné.

Spojené království
Projekt byl úspěšný pro významný počet podniků, které se pilotáže zúčastnily. To
mělo pozitivní dopad na manažery a zaměstnance a první údaje říkají, že některým
to pomáhá v lepší výkonnosti podniku - například certifikáty z hygieny potravin, které
umožňují kavárně začít obchod a komunitní regionální reportéři přispívající příběhy
do místních novin.
Velkým plusem pro projekt byla reakce poskytovatelů odborného vzdělávání (včetně
společnosti MRS) na metodiku, nástroje i pilotování. Síť malých poskytovatelů
zapojených v projektu viděla užitečný nástroj použitelný k jejich vlastnímu souboru
nástrojů. K vytvoření vyšší udržitelnosti nástroje BOOST a zvýšení jeho
přenositelnosti je ještě požadován další vývoj frontend designu a snadnější počáteční
dostupnost. Další otázky kolem přizpůsobení napříč odvětvími (nebo i zeměmi)
mohou být řešeny prostřednictvím místních poskytovatelů odborného vzdělávání.
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Společnost MRS již projekt široce šířila a udržuje zúčastněné strany dobře
informované o vývoji a o pilotáži. Společnosti MRS se proto zdá bezprostřední
budoucnost pro BOOST jako:
a) Podpora sítě poskytovatelů odborného vzdělávání v regionu, aby si osvojili
metodiku BOOST.
b) Práce s poskytovateli odborného vzdělávání a malými podniky s cílem šířit
úspěchy pilotáže do jiných oblastí Velké Británie a mimo ní – společnost MRS je
členem UK Federace malých podniků (Federation of Small Businesses - FSB) a také
členem Evropské asociace malých podniků (European Small Business Association ESBA)

Česká republika
Dopad projektu BOOST byl celkově pozitivní a většina společností plánuje v
budoucnu používat metodiku a především on-line nástroj. Také některé z pilotních
společností plánuje zapojit do vzdělávání v platformě více svých zaměstnanců.
Většinou společností je navrhován lepší systém hodnocení zaměstnanců a jejich
výsledků a také jednodušší počáteční proces. Nejvíce společnosti oceňovaly přístup
k bezplatných vzdělávacím materiálům, poskytnutých naší společností, a učení
zaměstnanců v pracovní době - v jejich "volném čase". Také byl většinou firem velmi
ceněný nový vnější pohled na jejich společnosti, jejich kritické obchodní potřeby a
cíle partnerem, poskytovatelem odborného vzdělávání, což jim ukázalo nové cesty a
možnosti, a to ne jen z hlediska vzdělávání zaměstnanců, ale i pro společnost jako
celek.

Řecko
BOOST měl pozitivní dopad na každého účastníka (sociální podniky a zaměstnance),
jak to odpovídalo aktuálním obchodním potřebám a byli představeni poskytovatelé
odborného vzdělávání (přímo či nepřímo) ve velkém počtu zúčastněných stran a
cílového publika. Většina podniků (sociální podniky) má v úmyslu BOOST po pilotáži
i nadále používat, zatímco dvě zapojené sítě projevily zájem nejen pokračovat v
aplikování, ale i zapojení dalších členů. Z pohledu společnosti Asset Tec existuje
silný příslib využít výsledky projektu a pokračovat v uplatňování metodiky a
vyvinutých nástrojů ve třech rozměrech:
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a) Hlubší zapojení sektoru Sociální ekonomiky a sociálních podniků, což byla cílová
pilotní skupina v průběhu implementace projektu.
b) Šířit a představit výsledky projektu malým a mikro podnikům v jiných odvětvích a
zapojení také jich v této inovativní a přidané hodnotě pro jejich proces výkonnosti
podniku.
c) Propagovat projekt poskytovatelům odborného vzdělávání (odborným vzdělávacím
centrům, atd) a dalším zúčastněným stranám odborného vzdělávání.

Francie
Dopad projektu BOOST probíhá hlavně ve třech směrech:
Lepší zaměření na vzdělávání: Zploštění hierarchické struktury rozhodování pro
vzdělávací aktivity podniku = lepší zaměření vzdělávacích aktivit. Přidanou hodnotou
metodiky BOOST je propojit na stejnou úroveň management, zaměstnance a třetí
stranu, vnější, školitele nebo konzultanta.
Silnější zapojení e-learningu: BOOST může zaměstnance snadno přeorientovat na
e-learningové zdroje a osobní kurzy nebo odborná podpora může společnosti nalákat
k užívání e-learningu a povzbudit je, aby i nadále pokračovaly v tomto směru.
Obdržení vzdělávání just-in-time (právě v čas) je jedním ze 4 hlavních důvodů pro
používání e-learningu, které jsou uvedeny francouzskými manažery vzdělávání
(spolu se snížením nákladů na školení, zeměpisné rozptýlení a dosažení většího
počtu zaměstnanců).
Povzbuzení učit se v neformálních situacích: Nástroj jako BOOST, kde jsou
zaměstnanci zmocněni ve vzdělávacích zaškoleních, které jsou potřebné pro rozvoj
společnosti, kde jsou schopni získat přístup k širší škále zdrojů, on-line, víc než jen
účast na kurzu, takový nástroj v nich může vyvolat touhu jít nad rámec obvyklých
mezí (používání zdrojů vzdělávání zdarma). To se může podílet na rozvoji kultury
učení mimo formální kontext.
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Národní úroveň
STATISTIKA
DE

UK

CZ

GR

FR

Počet kontaktovaných podniků

91

33

2100

100

>100

Počet účastnících se podniků

9

12

15

11

Pokrytá odvětví

IT

2

1 (Sociální
ekonomika)

5

Počet manažerů registrovaných v
platformě
Počet trenérů registrovaných v
platformě
Počet zaměstnanců registrovaných v
platformě
Počet zaměstnanců, kteří pilotáž
dokončili

16 (16 dokončilo
IOSM ale jen 11
pokračovalo)
2 - venkovské &
potravinářství

10

11

12

12

11

1

1 (MRS)

1 (Grafia)

1 (Asset Tec)

4

13

28

25

25

12

6

22

25

25

12

7

11

12

12

10

1

1

1

1

NA

7

19

25

25

10

3

3

3

3

3

Počet vyplněných dotazníků



Manažeři



Trenéři



Zaměstnanci

Počet identifikovaných případových
studií
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