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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE
Názov:

Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu

Program:

Erasmus+ KA3 Podpora zapojenia malých a stredných podnikov do
učňovskej prípravy

Celkový rozpočet:

€ 460.181,00

EU príspevok:

€ 368.144,80 (80 %)

Trvanie

Október 2016 – September 2018

Koordinátor:

Chorvátska obchodná a živnostenská komora, Chorvátsko

Konzorcium:

Chorvátska obchodná a živnostenská komora, Chorvátsko
Rinova Ltd, Veľká Británia
Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok, Slovensko
Srbská obchodná a priemyselná komora - Regionálna obchodná a
priemyselná komora administra vnych okresov Mitrovica a Raška,
Srbsko
Obchodná a remeselná komora pre Mníchov a horné Bavorsko
(asociovaný partner), Nemecko

Web:

www.supportappren ceships.eu

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 praktické vzdelávanie u
zamestnávateľa, najmä práve učňovská príprava, 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 obdobie 2015-2020. Mnoho živnostníkov a malých a stredných
podnikov sa však zdráha prijímať učňov-študentov v dôsledku rôznych faktorov, vrátane nedostatočných
vnútorných kapacít, zaťažujúcich alebo neúplných regulačných rámcov a nedostatočného povedomia
o skutočných výhodách praktického vzdelávania u zamestnávateľa (WBL) pre firmy.
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Všetky projektové krajiny nedávno začali reformy zamerané na ďalšiu podporu programov učňovskej
prípravy v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy ET2020, Bruggským komuniké o posilnenej európskej spolupráci v
odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011 – 2020, Závermi z Rigy, vrátane súvisiacich
národných cieľov a záväzkov.
Projekt EP4A bude podporovať učňovskú prípravu prostredníctvom budovania partners ev medzi
podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými inš túciami a sociálnymi
partnermi v projektových krajinách. Na Slovensku budú aktivity projektu podporovať najmä
zapájanie sa malých a stredných podnikov do spusteného systému duálneho vzdelávania.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU
Špecifický cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných výsledkov:
1. Partnerstvá medzi firmami, poskytovateľmi OVP a podpornými organizáciami spolu s
verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi sú vytvorené a/alebo posilnené s cieľom zapojiť
čo najviac MSP do učňovskej prípravy; a
1. Povedomie o benefitoch učňovskej prípravy je v rámci cieľovej skupiny MSP posilnené
prostredníctvom implementácie cielenej informačnej kampane.

HLAVNÁ CIEĽOVÁ SKUPINA
Hlavnou cieľovou skupinou sú MSP so žiadnou alebo len minimálnou skúsenosťou s učňovskou
prípravou.
Hlavné projektové aktivity
•
•

•

Analýza situácie v zapojených krajinách, potrieb malých a stredných podnikov a európskych
príkladov dobrej praxe v oblasti učňovskej prípravy;
Posilnenie odborných kapacít zamestnancov podporných organizácií/projektových
partnerov s cieľom podporiť budovanie partnerstiev a podporovať učňovskú prípravu smerom
k MSP prostredníctvom školiacich workshopov, študijných ciest a učenia sa od kolegov (peer
learning), a vypracovanie sprievodcov/manuálov o učňovskej príprave pre MSP;
Zorganizovanie série workshopov, okrúhlych stolov a stretnu s cieľom budovania
partners ev;
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•
•

•
•
•
•
•

Vypracovanie tzv. cestovných máp budovania partners ev pre Chorvátsko, Slovensko a
Srbsko (Veľká Británia ako partner s úlohou poradcu);
Príprava a podpísanie memoranda o porozumení ako základ fungovania štruktúr Partners ev
učňovskej prípravy (Appren ceship Partnerships) v Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku
(Veľká Británia ako partner s úlohou poradcu);
Zrealizovanie informačnej kampane o učňovskej príprave;
Zavedenie HelpDesk poradenskej linky na pomoc MSP pri zapájaní do schém učňovskej
prípravy;
Organizácia infodní pre MSP na podporu a propagáciu učňovskej prípravy;
Vytvorenie “obchodnej značky” pre MSP, ktoré sa zapoja do poskytovania učňovskej prípravy
v Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku;
Organizácia medzinárodnej konferencie v Záhrebe na podporu prenosu vedomostí, šírenie
výsledkov projektu a podporu myšlienky Dunajskej aliancie pre učňovskú prípravu (Danube
Alliance for Appren ceships).

OČAKÁVANÝ DOPAD
Projekt bude mať významný dopad na cieľovú skupinu (MSP) v krátkodobom ako i dlhodobom
horizonte a prispeje k zvýšeniu atrak vity a ponuky učňovskej prípravy vo všetkých štyroch
krajinách.
Hoci je projekt primárne zameraný na MSP so žiadnymi alebo malými skúsenosťami v oblasti
učňovskej prípravy, projektová činnosť bude mať viacvrstvový dopad v snahe zabezpečiť udržateľnosť
prostredníctvom zapojenia všetkých hlavných aktérov v OVP.
Krátkodobý vplyv projektu na MSP bude zahŕňať nasledujúce prvky:
•

•

Ak vne zapojenie do diskusií a tvorby poli k: Zapojenie MSP do budovania a činnosti
štruktúrovaných platforiem pre sociálny dialóg – plánovaných a existujúcich Partnerstiev pre
učňovskú prípravu – poskytne priestor na posilnenie perspektívy «zdola nahor», čo sa prejaví
v získaní vedomostí a pohľadu priamo z praxe ešte predtým ako sa pristúpi k rozsiahlejším
spoločenským zásahom, vrátane zmien regulačného rámca, ak to bude potrebné;
Zvýšené povedomie o benefitoch prijímania učňov-študentov, súvisiacich povinnos ach a
dostupných s mulov ako výsledok cielenej informačnej kampane zohľadňujúcej potreby MSP
a vypracovaných manuálov;
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•

•

•
•

Posilnená spolupráca s ostatnými zainteresovanými kľúčovými aktérmi OVP a zvýšené
porozumenie príslušných rolí a zodpovednos každého z kľúčových aktérov, t.j. štátu,
stavovských a profesijných organizácií, škôl, poskytovateľov OVP i odborov, a to na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni čo sa týka rozhodovania, vykonávania, poradenstva a kontroly;
Lepšia kvalita poradenstva a konzultačných služieb v oblas prak ckého vzdelávania
u zamestnávateľa pre MSP ako dôsledok posilnených kapacít príslušných stavovských a
profesijných organizácií podporujúcich podnikateľov;
Uznanie a ocenenie pre firmy poskytujúce kvalitnú učňovskú prípravu (“obchodná značka/
trademark”);
Zvýšené povedomie o dobrej európskej praxi a prenos vedomos v oblasti učňovskej prípravy
umožnením manažmentu MSP učiť sa priamo od kolegov z iných krajín o úspešných schémach
a praxi v oblasti učňovskej prípravy, ako aj o najnovších európskych iniciatívach a platformách;

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že projekt povedie k:
•

•
•

•

•

Zvýšeniu ponuky učňovskej prípravy vo všetkých štyroch krajinách vychádzajúcej z účinných
politík a vypracovaných konkrétnych akčných plánov, vrátane tých vypracovaných pod záštitou
Partnerstiev pre učňovskú prípravu;
Zvýšeniu spoločenskej zodpovednos MSP prostredníctvom zvýšeného porozumenia a
uznania významu učňovskej prípravy pre kvalifikovanú pracovnú silu;
Posilnenie systémov prak ckého vzdelávania u zamestnávateľa a učňovskej prípravy vo
všetkých štyroch krajinách vedúce k lepšiemu zosúladeniu zručností a potrieb trhu práce ako
výsledok praktického vzdelávania u zamestnávateľa, zvýšenej produktivity, nových poznatkov a
perspektívy učňov-študentov;
Zvýšeniu konkurencieschopnos MSP na národnej i európskej úrovni v dôsledku zvýšenia
kvality a zamestnateľnosti budúcej pracovnej sily vďaka očakávanej lepšej spoluprácu medzi
školami a firmami;
Posilneniu postavenia a uznania MSP ako dobrého zamestnávateľa, ako aj v širšom kontexte
medzi klientmi, dodávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami.

Účasť dôveryhodných partnerov ako verejných inš túcií, podporných organizácií a poskytovateľov
OVP – partnerov s priamym vplyvom pri tvorbe politík a vykonávaní úloh - bude hrať kľúčovú rolu
pri dosahovaní plánovaného dopadu výsledkov projektu a zabezpečení udržateľnosti projektu
z dlhodobého hľadiska. Dosah dopadu projektu bude aj na európskej úrovni prostredníctvom
zdieľania výsledkov s inštitúciami na úrovni EÚ, ako je CEDEFOP a ETF, a európskych sietí na podporu
učňovskej prípravy, ako je EAfA.
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PARTNERI PROJEKTU
•
•
•
•

Rinova Ltd, Veľká Británia
Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok, Slovenská republika
Srbská obchodná a priemyselná komora - Regionálna obchodná a priemyselná komora
administra vnych okresov Mitrovica a Raška, Srbsko
Priemyselná a obchodná komora Mníchova a Horného Bavorska (asociovaný partner),
Nemecko,

KONTAKTUJTE NÁS
Koordinátor projektu:

Mirela Franović

Tel.:

+385 1 48 06 683

E-mail:

ep4a@hok.hr

Adresa:

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II
10 000 Zagreb
Hrvatska

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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HLAVNÝ CIEĽ

ŠPECIFICKÝ
CIEĽ

VÝSLEDKY

AKTIVITY

Prispieť k zvýšeniu zamestnateľnos mladých ľúdí v krajinách
partnerov projektu

Podpora učňovskej prípravy vybudovaním partners ev medzi
podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými
orgánmi a sociálnymi partnermi, podľa potreby

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

Budovanie kapacít podporných
organizácií

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

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

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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