Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Vstupem České republiky do Evropské unie získala Praha možnost čerpat finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Magistrát hl. m. Prahy byl určen jako
zprostředkující subjekt pro opatření Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3.
Jedním z projektů je dotační program JPD 3, opatření 4.3 Rozvoj lidských zdrojů
cestovního ruchu. Od samého počátku se naše společnost EuroAgentur Hotels &
Travel, a.s snažila o zařazení do tohoto projektu. Rozhodli jsme se pro další
vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků formou kurzů zaměřených na zvyšování
a doplňování komunikačních a jazykových dovedností.
Rozvoj cestovního ruchu má stále rostoucí trend a proto naším hlavním cílem je zvýšit
úroveň kvalifikace našich pracovníků, kteří jsou v bezprostředním styku s návštěvníky
našich hotelů a restaurací. Jak všichni dobře víte, naše společnost se zaměřuje
především na zahraniční klientelu a z toho důvodu by mělo být naším prvořadým
cílem nabídnout těmto zahraničním klientům servis a služby v co možná nejvyšší
kvalitě, tak aby se k nám opět rádi navraceli. Základním předpokladem pro jejich
spokojenost je možnost domluvit se s obsluhujícím personálem na co možná nejvyšší
úrovni. Významným faktorem k zajištění kvalitního servisu zahraničním návštěvníkům
je i odpovídající společenské chování. V současnosti většina zaměstnanců využívá v
této oblasti znalosti získané ze své každodenní praxe nebo v rámci přípravy na své
budoucí povolání.
Dnešním trendem je učící se společnost. Naše společnost je nejenom největší, ale
také nejvýznamnější v oblasti cestovního ruchu v rámci České republiky. Snažíme se
zdokonalovat všemi směry. Rozhodli jsme se investovat do sebe, do svých
zaměstnanců. Nejenom finančními prostředky z Evropského sociálního fondu, ale také
vlastními prostředky. Kurzy probíhají v školicí místnosti, kterou naše společnost
zrekonstruovala na vlastní náklady pro potřeby těchto kurzů. I po jejich skončení v
listopadu letošního roku budou tyto prostory nadále sloužit mimo jiné vzdělávaní
zaměstnanců naší společnosti.
Od ledna roku 2006 probíhají ve společnosti EuroAgentur Hotels & Travel, a.s.
jazykové kurzy, které slouží ke zdokonalení jazykových znalostí našich zaměstnanců.
V současné době probíhají kurzy anglického, německého, francouzského, italského,
španělského a ruského jazyka. Každý týden se ve školicích prostorách naší společnosti
vystřídá 19 vyučovacích skupin, které jsou navštěvovány buď českým lektorem nebo
rodilým mluvčím podle jazykové úrovně každé skupiny.
Tento týden (42.týden 2007) se v centrále naší společnosti uskutečnil již osmý a
zároveň poslední celodenní kurz Společenského chování. Zúčastnilo se ho 60 lidí z řad
provozních, recepčních, číšníků a kuchařů. K dnešnímu dni již naše společnost
proškolila celkem 190 zaměstnanců. Kurz byl zaměřen na:
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardy chování, osobní styl.
Budování firemní loajality, firemní kultura.
Etiketa korespondence prostřednictvím počítačů a mobilů.
Přijímání hostů a základní principy jednání s klienty.
Působení body language v hotelové a restaurační praxi.
Firemní styl oblékání, celkový vzhled, pachy a vůně, kulturnost image
jednotlivce a pracoviště.
Test praktických řešení slušného a společenského chování.
Základní zdvořilostní požadavky, pozdravy, podávání ruky, oslovování,
tituly, vítání hostů, jednání s mladšími, se ženami atd.

•
•
•
•
•
•
•

Rituály přijímání a vítání hostů, uvádění do pokojů a ke stolu, standardy
péče o hosty.
Hříchy bontonu.
Jednání s podrážděnými klienty.
Specifika jednání a etikety zahraničních partnerů (podle skladby hostů
nejen z EU).
Byznys styl oblékání, vzhled, drobnosti, barevná typologie.
Vybrané společenské situace a jejich průběh, kulturnost chování,
Rituály manažerského chování vůči VIP.

Souběžně se realizují individuální konzultace a poradna vhodného vzhledu, oblékání.

K dnešnímu dni bylo našim zaměstnancům z programu JPD3 poskytnuto 454 podpor
ve vzdělání (není zahrnut kurz Prevence kriminality a terorismu…)
•
•
•
•
•

Jazykové kurzy 161
Kurz Společenského chování 190
Kurz pro marketingové specialisty 1
Kurz recepce 68
Kurz rezervace 34

Nad rámec výše uvedených kurzů proběhl ještě kurz pořádaný Asociací hotelů a
restaurací ČR, který byl financován z prostředků JPD3 určených pro využití členů
AHR,. Tento kurz se nazýval Kurz prevence kriminality a terorismu v hotelovém
provozu a z naší společnosti se ho zúčastnilo 44 osob.

