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Prispieť k zvýšeniu zamestnateľnos   
mladých ľudí v krajinách partnerov projektu

HLAVNÝ 
CIEĽ

Podpora učňovskej prípravy vybudovaním 
partners  ev medzi podpornými 
organizáciami, fi rmami, poskytovateľmi 
OVP, verejnými inš  túciami a sociálnymi 
partnermi, podľa potreby

ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ

Zrealizovanie 
cielenej 
atraktí vnej 
kampane o 
učňovskej 
príprave s cieľom 
zapojiť malé a 
stredné podniky

Budovanie kapacít 
podporných organ-
izácií

AKTIVITY

Vybudované a/alebo 
posilnené partnerstvá 
medzi fi rmami, 
poskytovateľmi 
OVP a podpornými 
organizáciami, 
prípadne s verejnými 
inš  túciami a 
sociálnymi partnermi 
s cieľom zapojiť viac 
malých a stredných 
podnikov do učňovskej 
prípravy

Rozšírené 
povedomie 
o výhodách 
učňovskej prípravy 
medzi MSP 
prostredníctvom 
realizácie cielenej 
atraktí vnej 
kampane 

VÝSLEDKY
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KONTEXT

Znižovanie nesúladu požiadaviek trhu práce 
s výsledkami odborného vzdelávania a zvyšovanie 
zamestnateľnosti  mladých ľudí sú spoločné výzvy, 
ktoré  zdieľajú mnohé európske  krajiny, vrátane 
Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska. 
Existuje mnoho dôkazov, že prakti cké vzdelávanie 
u zamestnávateľa, najmä práve učňovská prípra-
va, pomáha mladým ľuďom získať zručnosti , ktoré 
zvýšia ich zamestnateľnosť a uľahčia im prechod 
zo školy do práce. Rozšírenie učňovskej prípravy 
je preto jednou z európskych top priorít pre ob-
dobie 2015-2020. Mnoho živnostníkov a malých a 
stredných podnikov (MSP) sa však zdráha prijímať 
učňov-študentov v dôsledku rôznych faktorov, vrá-
tane nedostatočných vnútorných kapacít, zaťažu-
júcich alebo neúplných regulačných rámcov a ne-
dostatočného povedomia o skutočných výhodách 
prakti ckého vzdelávania u zamestnávateľa (work-
based learning - WBL) pre fi rmy. Všetky projektové 
krajiny nedávno začali reformy zamerané na ďalšiu 
podporu  programov učňovskej prípravy v súlade 
s cieľmi stratégie EÚ 2020, strategického rám-
ca pre európsku spoluprácu v oblasti  vzdelávania 
a odbornej prípravy ET2020, Bruggským komu-
niké o posilnenej európskej spolupráci v odbor-
nom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011 
– 2020, Závermi z Rigy, vrátane súvisiacich národ-
ných cieľov a záväzkov. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU

Projekt EP4A bude podporovať učňovskú prípravu 
prostredníctvom budovania partnersti ev medzi pod-
pornými organizáciami, fi rmami, poskytovateľmi od-
borného vzdelávania a prípravy (OVP), verejnými in-
šti túciami a sociálnymi partnermi v projektových kra-
jinách. Na Slovensku budú akti vity projektu podpor-
ovať najmä zapájanie sa malých a stredných podnikov 
do spusteného systému duálneho vzdelávania.

Špecifi cký cieľ projektu bude dosiahnutý prostred-
níctvom dvoch hlavných výsledkov:

1. Partnerstvá medzi fi rmami, poskytovateľmi OVP 
a podpornými organizáciami spolu s verejnými in-
šti túciami a sociálnymi partnermi sú vytvorené a/
alebo posilnené s cieľom zapojiť čo najviac malých 
a stredných podnikov do učňovskej prípravy; a

2. Povedomie o benefi toch učňovskej prípravy je 
v rámci cieľovej skupiny malých a stredných pod-
nikov posilnené prostredníctvom implementácie 
cielenej informačnej kampane.

HLAVNÁ CIEĽOVÁ SKUPINA 

Hlavnou cieľovou skupinou sú malé a stredné pod-
niky so žiadnou alebo len minimálnou skúsenosťou 
s učňovskou prípravou.

OČAKÁVANÝ DOPAD

Projekt prispeje k zvýšeniu atrak  vity a ponuky 
učňovskej prípravy v malých a stredných podnikoch 
vo všetkých štyroch krajinách zapojených do 
projektu.

PARTNERI PROJEKTU

Chorvátska obchodná a živnostenská komora (Chor-
vátsko) - koordinátor
h  p://www.hok.hr

Rinova Ltd (Veľká Británia)
h  p://www.rinova.co.uk

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (Slov-
enská republika)
h  p://www.rrasenec-pezinok.sk

Srbská obchodná a priemyselná komora - Re-
gionálna obchodná a priemyselná komora adminis-
tratí vnych okresov Mitrovica a Raška (Srbsko) 
h  p://www.rpk-kraljevo.co.rs

Priemyselná a obchodná komora Mníchova 
a Horného Bavorska (Nemecko) – asociovaný partner 
h  ps://www.hwk-muenchen.de

Upozornenie: Táto publikácia odráža iba názory autora a Európska 
Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použi  e, ktoré môže byť 
vytvorené z informácií v nej obsiahnutých.
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