Projekt Programu Erasmus+
Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú
prípravu
Radi by sme vám predstavili prvý newsletter v rámci projektu Zapojte sa do EP4A: Európske
partnerstvá pre učňovskú prípravu, v ktorom môžete nájsť všeobecné informácie o projekte, dôležité
body prvého stretnutia partnerov (ktoré sa uskutočnilo v chorvátskom Záhrebe), ako aj informácie
o iniciatívach Európskej únie, ktoré sú relevantné pre tento projekt.
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O projekte
Projekt Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu (v slovenskom kontexte sa
pojem učňovská príprava spája s duálnym vzdelávaním), financovaný z program Európskej Únie
Erasmus+, spája podporné organizácie a partnerov z oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s
cieľom budovať kapacity podporných organizácií - ako obchodných komôr a stavovských a profesijných
organizácií – ktoré podporujú učňovskú prípravu v malých a stredných podnikoch (MSP) a podporiť
spoluprácu so sociálnymi partnermi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami.
Celkovým cieľom projektu je “prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí v partnerských krajinách”,
ktoré im umožnia naplniť ciele stratégie Európa 2020 a tiež jednotlivé národné ciele.
Špecifickým cieľom projektu je propagácia učňovskej prípravy (apprenticeship) prostredníctvom budovania
partnerstiev medzi podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými inštitúciami a
sociálnymi partnermi v projektových krajinách.
Okrem budovania partnerstiev medzi firmami, poskytovateľmi OVP a podpornými organizáciami spolu s
verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi s cieľom zapojiť viac MSP v schémach učňovskej prípravy;
projekt posilní povedomie o benefitoch učňovskej prípravy medzi cieľovými MSP prostredníctvom
implementácie cielenej informačnej kampane.
Hlavnou cieľovou skupinou sú MSP so žiadnou alebo len minimálnou skúsenosťou s učňovskou prípravou.
Tento projekt bude zapájať aj verejné inštitúcie ako ministerstvá a štátne organizácie zaoberajúce sa OVP,
poskytovateľov OVP, združenia študentov a rodičov, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných
kľúčových aktérov.
Od tohto projektu sa očakáva široký dopad na úrovni MSP. MSP budú schopné spoluusmerňovať politiky
v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa (work-based learning – WBL) v rámci štruktúr
Partnerstiev pre učňovskú prípravu a tak prispieť k modernizácii, atraktivite a lepšej dostupnosti učňovskej
prípravy; profitovať z lepšej informovanosti a poradenských služieb týkajúcich sa programov učňovskej
prípravy (plánovaných aj existujúcich), získať uznanie a ocenenie za prijímanie učňov-študentov. Tým bude
posilnená ponuka, kvalita a atraktívnosť učňovskej prípravy vo všetkých štyroch partnerských krajinách.
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Partneri
Chorvátska obchodná a
Chorvátsko (Koordinátor)

živnostenská

komora

(HOK),

Chorvátska obchodná a živnostenská komora (Hrvatska obrtnička
komora - HOK) je nezávislou profesijnou organizáciou obchodníkov
a živnostníkov. Jej členovia sú obchodníci a živnostníci, ktorí
predstavujú obchodný a živnostnícky biznis v Chorvátsku. Členstvo je
povinné. Úlohy Komory sú nasledovné: propagácia obchodu
a živností, reprezentácia obchodu a živností pred orgánmi štátnej
správy a pri posilňovaní hospodárskej politiky, poskytnutie názorov
a návrhov pre orgány štátnej moci v prípade regulácií, zahrňujúcich
obchod a živnosti, asistenciu obchodu a remeslám pri zriaďovaní
a prevádzkovaní živností, výkony ostatných činností stanovených
zákonom a legislatívnymi dokumentmi Komory. V rámci činností
stanovených Zákonom o obchode a remeslách má Komora dané
kompetencie v oblasti počiatočného a celoživotného odborného
vzdelávania a prípravy.
Webová stránka: www.hok.hr

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok,
Slovensko
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec - Pezinok je záujmové
združenie právnických osôb, zapojených do regionálneho rozvoja od
roku 2002. Je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr zriadených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. Našimi členmi sú: Bratislavský
samosprávny kraj (BSK), mesto Senec, Regionálne združenie obcí
Podunajskej oblasti, Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Slovenská živnostenská komora, mimovládna organizácia NoGravity. RRA spolupracuje s verejným, malo- a strednopodnikateľským i mimovládnym sektorom na Slovensku a s
podobnými orgánmi v krajinách EÚ a tretích krajinách. Hlavné aktivity
sa týkajú odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci
celoživotného vzdelávania, poradenstvo a podporné služby pre
vypracovanie sociálno-ekonomických stratégií, riadenie projektov a
odbornú prípravu OVP. Dôraz je kladený na odborné vzdelávanie,
komunitný
rozvoj,
partnerstvo,
posilnenie
postavenia
zainteresovaných strán, OVP valorizácie v malých a stredných
podnikoch, odborných škôl, rovnako ako aj združení malých a
stredných podnikov, komôr a sociálnych partnerov.
Webová stránka: www.rrasenec-pezinok.sk
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Rinova Ltd, Veľká Británia
Rinova Ltd je sociálny podnik, ktorý sa špecializuje na dizajn, tvorbu
a realizáciu inovačných projektov a partnerstiev v nasledujúcich
oblastiach: zamestnanosť, zručnosti a učenie sa, umenie a kultúra,
sociálne aktivity a podnikanie. Personál Rinova má už 25 rokov
skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania vo Veľkej Británii a
Európe a rozsiahle portfólio projektovej práce vo vzťahu k
vzdelávaniu, zabezpečeniu kvality, evaluácii s dôrazom na inováciu.
Rinova koordinuje konzorcium Rinova (viď www.rinova.co.uk/rinovaconsortium), jedinečnú sieť organizácií zameraných na
zamestnateľnosť a zručnosti, ktoré spoločne pracujú na tvorbe
nových príležitostí pre mladých ľudí s dôrazom na kreatívne
podnikanie v oblasti umenia, kreatívneho priemyslu, športu, zdravia,
voľného času, cestovného ruchu a pohostinstva. Rinova konzorcium
má rozsiahly dosah na zamestnávateľov v týchto rastúcich
sektoroch.
Webová stránka: www.rinova.co.uk
Regionálna obchodná a priemyselná komora Kraljevo, Srbsko
Regionálna obchodná a priemyselná komora Kraljevo je obchodná
odborná organizácia spoločností a podnikateľov z regiónu okresov
Raška a Pomoravlje a zaoberá sa otázkami spoločného záujmu
svojich členov.
Ako organizácia služieb hospodárstva v rámci jednotného systému
komôr sa podieľa na iniciatívach na tvorbu, prípravu a revíziu zákonov
a ostatných predpisov na poli ekonomického systému a hospodárskej
politiky.
Srbská obchodná a priemyselná komora - Regionálna obchodná a
priemyselná komora administratívnych okresov Mitrovica a Raška
poskytuje technickú pomoc svojim členom pri riešení praktických
problémov, ako napríklad validáciu a propagáciu ich výrobných
programov a ekonomiky doma aj v zahraničí.
V spolupráci s miestnou samosprávou sa snaží o prijatie opatrení na
zlepšenie regionálneho podnikateľského prostredia a vytvorenie
ziskového, moderného, trhovo orientovaného hospodárstva regiónu.

Webová stránka: http://www.rpk-kraljevo.co.rs/
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Kick-off Meeting
Úvodné stretnutie partnerov projektu EP4A sa konalo 24. až
25. októbra 2016 v Záhrebe (Chorvátsko), za účasti 4 partnerov
a asociovaného partnera.
Toto stretnutie umožnilo:
zhromaždenie všetkých partnerov zapojených do
projektu (napr. administratívnych, finančných otázok,
technických záležitostí, atď.) na jednom mieste, aby
sa vzájomne zoznámili a zabezpečili plynulú internú
komunikáciu a medzi jednotlivými partnerskými
organizáciami, zapojenými do projektu EP4A;
podrobnú prezentáciu projektu;
odsúhlasenie odlišných postupov pre hladkú
realizáciu projektu;
preskúmanie a overovanie cieľov EP4A;
stanovenie aktivít a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť
v krátkej dobe.
Úvodné stretnutie bolo organizované v štruktúrovanej podobe,
pozostávalo z prezentácií pracovných balíkov. Každý pracovný
balík bol predložený oddelene, s cieľom naplánovať a definovať
rôzne úlohy, ktoré umožnia EP4A splnenie jeho zámeru, cieľov
a termínov. V priebehu úvodného stretnutia odzneli taktiež
diskusie o organizácii úloh a povinností účastníkov.
Okrem toho bol zriadený riadiaci výbor projektu. Medzi jeho
hlavné úlohy bude patriť:
monitorovanie prebiehajúcich prác na každom z
pracovných balíkov a zabezpečenie pokroku v
zmysle harmonogramu;
kontrola výstupov;
rozhodnutia, týkajúce sa pracovného plánu a
akékoľvek zásadné zmeny
rozhodnutia týkajúce sa akýchkoľvek zmien,
pokiaľ ide o zmluvy o obchodnom zastúpení a
dohody partnerov
rozhodnutie týkajúce sa prípadného predčasného
ukončenia / ukončenia projektu
priateľské riešenie sporov vyplývajúcich z
realizácie projektu; tlačové správy a spoločné
publikácie od partnerov s ohľadom na projekt
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Európske iniciatívy
Projekt bude realizovaný v súlade s príslušnými európskymi iniciatívami
Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European
Alliance for Apprenticeships - EAfA)
Európska aliancia pre učňovskú prípravu (EAfA) je
jedinečnou platformou, ktorá spája vlády s ďalšími
kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú firmy,
sociálni partneri, komory, poskytovatelia odborného
vzdelávania a prípravy (OVP), regióny, zástupcovia
mládeže či skupiny expertov (think-tanky).
Spoločným cieľom je posilniť kvalitu, ponuku a imidž
učňovskej prípravy v Európe.
Aliancia vznikla v júli 2013 spoločným vyhlásením
európskych sociálnych partnerov (ETUC,
BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP), Európskej
komisie a Predsedníctva Rady EÚ. Toto bolo nasledované
deklaráciou Rady EÚ. Hoci riadená Komisiou, úspech
EAfA spočíva v realizácii národných záväzkov a záväzkov
partnerov, najmä prostredníctvom zástupcov
zainteresovaných strán.
Učňovská príprava, ako jedna z úspešných foriem
praktického vzdelávania u zamestnávateľa, má uľahčiť
prechod od vzdelávania a odbornej prípravy k práci a
dôkazy naznačujú, že krajiny so silným systémom OVP a
učňovskej prípravy majú nižšiu úroveň nezamestnanosti
mladých ľudí.

Záruka pre mladých (Youth Guarantee Initiative)
Záruka pre mladých je nový prístup k riešeniu
nezamestnanosti mládeže, ktorý zabezpečí, že všetci mladí
ľudia do 25 rokov - či už registrovaní v rámci služieb
zamestnanosti alebo nie - získajú kvalitnú, konkrétnu
ponuku do 4 mesiacov od ich absolvovania vzdelávania
alebo od toho, čo sa stali nezamestnanými.
Kvalitná ponuka by mala byť ponukou zamestnania,
vyučenia, praxe alebo ďalšieho vzdelávania a musí byť
prispôsobená každej individuálnej potrebe a situácii.
Krajiny EÚ schválili zásadu Záruky pre mladých v apríli 2013
(Odporúčanie Rady).
Tvorba a realizácia systému Záruk pre mládež si vyžaduje
úzku spoluprácu všetkých hlavných aktérov: orgánov
verejnej správy, služieb zamestnanosti, poskytovateľov
kariérového poradenstva, inštitúcií vzdelávania a prípravy,
služieb podpory mládeže, podnikateľov, zamestnávateľov,
odborov, atď.
Včasný zásah a aktivácia sú zásadné, a v mnohých
prípadoch sú potrebné reformy, ako je napríklad zlepšenie
systémov odborného vzdelávania a prípravy. Európska
komisia pomohla každej krajine EÚ vyvinúť vlastný
Implementačný plán národnej Záruky pre mladých a začať
ho vykonávať.

Učňovská príprava formálne kombinuje a alternuje
prípravu u zamestnávateľa a vzdelávanie v škole, a po
úspešnom absolvovaní vedie k celoštátne uznávanej
kvalifikácii. Najčastejšie existuje zmluvný vzťah medzi
zamestnávateľom a učňom-študentom, pričom učeňštudent je za svoju prácu zaplatený.

Komisia tiež uľahčuje zdieľanie osvedčených postupov
medzi vládami, najmä prostredníctvom Programu
vzájomného vzdelávania Európskej stratégie zamestnanosti
(European Employment Strategy Mutual Learning
Programme).

EAfA podporuje zamestnanosť mladých ľudí a podporuje
ciele Záruky pre mladých, zároveň zmenšovanie nesúladu
medzi ponukou zručností a dopytom na trhu práce.

Webová stránka:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=
en

Webová stránka:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
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KONTAKTY
Koordinátor projektu:
Chorvátska obchodná a živnostenská komora (Hrvatska obrtnička komora – HOK)
Ilica 49/II 10 000 Záhreb, Chorvátsko
Telefón: [+385 1 48 06 683]
Email: [ep4a@hok.hr]
Webová stránka: [www.hok.hr]

Odvolanie
Podpora Europskej komisie prevyrobu tejto publikacie nepredstavuje schvalenie obsahu, ktory vyjadruje len nazory
autorov a komisia nemože byť zodpovedna za akekoľvek použiKe, ktore možu byť vyrobene z informacii v
nejobsiahnutych.
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