Jazykové vzdělávání zaměstnanců ČSSZ
(Projekt je spolufinancován Evropskou unií)
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016162
Náklady projektu: 3 250 595,88 Kč
 podíl EU
 národní podíl

2 628 529,32 Kč (80,863 %)
622 066,56 Kč (19,137 %)

Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 – 30. 6. 2023

Popis projektu
Projekt umožní jazykové vzdělávání i těm zaměstnancům, kteří přes objektivní potřebu znalosti cizího
jazyka dosud neměli možnost se v rámci instituce odborných jazykových kurzů zúčastnit. Objektivní
potřebu i zájem o tento typ prohlubování kvalifikace potvrdil interní průzkum provedený v rámci celé
ČSSZ, tj. na všech regionálních pracovištích i na okresních správách. Projekt je připraven tak, aby
jazyková výuka odborného anglického a německého jazyka pokryla skutečné potřeby konkrétních
zaměstnanců.
Cíl projektu
Cílem projektu je rozšíření a zvýšení odborné kvality zaměstnanců ČSSZ v cizojazyčné gramotnosti,
prohloubení jejich jazykového vzdělání a podpora jejich osobního odborného rozvoje. Všeobecným
cílem projektu je rozvoj schopností a dovedností jednotlivých zaměstnanců, které jsou nezbytné pro
výkon jim svěřené práce. Získané jazykově odborné kompetence vybraní zaměstnanci uplatní v rámci
vykonávaných agend se zahraničním prvkem. Jazykové vzdělávání napomůže cílovým skupinám lépe
plnit požadavky v rámci agend, u kterých potřebují porozumět odborným textům, s nimiž pracují, a
komunikovat písemně i ústně při vyřizování nároků klientů v oblasti důchodového a nemocenského
pojištění a v oblasti lékařské posudkové služby.
Specifický cíl projektu
Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě, zejména prostřednictvím posílení strategického
řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.
V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
KA1 a) Realizace intenzivních jazykových kurzů odborného anglického jazyka
KA1 b) Realizace intenzivních jazykových kurzů odborného německého jazyka
KA2 Zajištění realizace, organizace a administrace projektu
Cílová skupina
V průběhu realizace projektu bude proškoleno celkem cca 200 (dvě stě) zaměstnanců ČSSZ v devíti
intenzivních dvoudenních kurzech. Kurzy budou realizovány v hlavním městě Praze, v jazykové škole
dodavatele služby. U všech účastníků se předpokládá alespoň mírně pokročilá znalost příslušného
cizího jazyka na obecné úrovni. Výuka odborného jazyka má být nadstavbou na jazyk obecný.
Absolventi kurzu získají vyšší úroveň jazykových znalostí pro výkon své agendy, ať již v písemné nebo
ústní komunikaci.

