Evropské politické doporučení k
učňovským a zaškolovacím
systémům
Role praktického výcviku: učňovství v utváření
praktických dovedností

Jedna smlouva: dva hlavní cíle
Pomáhat Komisi při podporování vládních orgánů (na
národní a regionální úrovni) a sociálních partnerů:
• Ve vytváření nových učňovských a
zaškolovacích systémů, zvláště systémů
podporovaných ESF

• V zvyšování kvality a výkonnosti existujících
učňovských a zaškolovacích programů
…Poskytováním integrovaného a holistického
balíčku cílené podpory vytváření kapacit (capacitybuilding support) (prosinec 2012 - prosinec 2014)

Přehled úkolů
Úkol
1. Přehled existujících
učňovských a
zaškolovacích systémů

2. Pomoc šitá na míru
(Helpdesk, poradenství…)
3. Konference k praktikám
výměny a identifikaci
potřeb
4. Seminář k evaluaci a
monitoringu
5. Přehled systémů v péči
ESF 2014-2020

6. Webová stránka &
platforma výměny online
7. Aktivity k zvyšování
povědomí a propagaci

Klíčové výstupy
•
•

Průvodce (6 jazyků)
Zahrnující 27 národních
zpráv (country fiches) a
příkladů dobré praxe

•
•

Helpdesk (6 jazyků)
Poradenská podpora

•

Data
•

Publikace: prosinec
2013

•

15 únor 2013 –
prosinec 2014

Konference pro 150 a více
klíčových stakeholders

•

5.-6. června 2013

•

Seminář pro 60 účastníků

•

4.-5. února 2014

•

Zpráva o relevantních
programech

•

Publikace: podzim
2014

•

http://ec.europa.eu/social/you
thtraining
8 zpravodajů (newsletters)

•

Od února 2013
(průběžně)

Propagační aktivity (leták,
plán sdělení…)

•

Od února 2013
(průběžně)

•
•

Tým projektu
Web

6 špičkových
politických expertů

Týmy technické
podpory
(Helpdesk, web, comms,
event organisation…)

28 národních
politických expertů

Konsorcium
partnerů

Federální institut pro odborné vzdělávání a přípravu

Helpdesk
Co je to?
•

Nová služba pro všechny členské státy

•

Strategické, operační a politické doporučení vytvářet, provozovat,
vylepšovat a evaluovat učňovské a zaškolovací systémy/programy

•

Zahájeno v únoru 2013 a bude v provozu do prosince 2014

Co to poskytuje?
•

Poradenství na míru od politických expertů specialistů

• Pravidelně aktualizované Často kladené otázky (FAQs)
•

Znalostní banka relevantních informací

• Rady dostupné v 6 jazycíchs: EN, FR, DE, ES, IT, PL

Helpdesk Services
Pro koho to je?
• Politici na národní, regionální a lokální úrovni v oblastech politiky
zaměstnanosti mladých a vzdělávání a přípravy
• Řídící úřední místa ESF (ESF Managing Authorities)
• Relevantní národní a regionální agentury
• Sociální partneři

Jak to funguje?
•
•
•
•

Kontaktujte Helpdesk pomocí formuláře na webu, emailu či telefonu
Dostanete úvodní odpověď týmu Helpdesk během 3 pracovních dnů
Vaše dotazy budou přiděleny relevantnímu znalci
Komplexnější dotazy se mohou těšit podpoře po delší dobu

Jak kontaktovat Helpdesk?
•

Online vyplněním krátkého Dotazníku (Enquiry Form), dostupného
v EN, FR, DE, ES, IT či PL – přejděte na
http://ec.europa.eu/social/youthtraining

•

Emailem na adresu youthtrainingdesk@uk.ecorys.com

•

Telefonicky na číslo +44 (0) 121 212 8933 v úterý a ve čtvrtek,
14.00 - 18.00 SEČ (středoevropský čas)

Tuto podporu financuje ESF technical assistance, European Commission, DG
Employment, Social Affairs and Inclusion a realizuje Ecorys v partnerství s IES a IRS

