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BŘEZEN 2013

Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží, možností volného času,
a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.
Program podpory - Rozjeď to s Tandemem!
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Plzeň s podporou MŠMT navazuje
na úspěšný pilotní program z roku
2012 a s optimalizovanými podmínkami nabízí i v roce 2013 českým
sdružením a subjektům aktivním
v mimoškolní oblasti příspěvek
pro spoluorganizování mezinárodní
výměny mládeže s Německem.
Program Rozjeď to s Tandemem!
si klade za cíl motivovat české subjekty pracující ve volném čase
s dětmi a mládeží k uspořádání
česko-německých výměn mládeže.
Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí
a mládeže ve věku 8 – 26 let.
Zájemci mohou podávat návrhy
projektů průběžně po celý rok.
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Podpora může dosahovat výše
až 10.000,- Kč na projekt. Program
je určen pro česká sdružení, střediska volného času, neformální skupiny mládeže a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti
a mládež, okrajově pro školy, které
budou realizovat setkání založené
na volnočasových aktivitách. Sport
může být doprovodnou činností
a prostředkem, nikoliv cílem setkání.
Výměnu je nutné realizovat vždy
do konce kalendářního roku a současně je český projektový partner
výměnné akce povinen do konce
roku předložit Tandemu řádné vyúčtování. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území ČR.
Více na http://goo.gl/Q59F8.

Hlasuj v soutěži Excelent
KOLEJ ROKU 2013
a vyhraj!
Studentský magazín Studenta.cz vyhlašuje již 3. ročník
soutěže o kolej roku! Hlavní cenou v soutěži je 10 000
piv a 3000 baget. Titulem
Kolej roku 2012 se pyšní vysokoškolská kolej Pod
Palackého vrchem při VUT
v Brně, Kolejí roku 2011
jsou koleje Harcov Technické univerzity v Liberci.
V letošním roce můžeš ovlivnit i ty, kdo si letos převezme exkluzivní cenu i titul.
Hlasuj pro vyvolenou kolej
a vyjádři svůj názor na www.
facebook.com/KolejRoku.cz.
Hlasování končí 21. 4. 2013.

Stipendia pro doktorandy
pracovníky na Tchaj-wan
Mezinárodní
visegrádský
fond a National Science
Council of Taiwan vyhlašují
výběrové řízení pro zájemce o desetiměsíční stipendia
k výzkumným pobytům doktorandů a výzkumných pracovníků na Tchaj-wanu. Nabídka je určena uchazečům
z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, kteří se specializují na některou

a

výzkumné

z následujících oblastí - nanotechnologie, elektrotechnika,
biotechnologie, informační
technologie, turismus společenské a humanitní vědy.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna 2013.
Požaduje se dobrá znalost
mluvené i psané angličtiny
nebo čínštiny. Bližší informace jsou k dispozici
na www.visegradfund.org.
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MŠMT plánuje změny v českém školství
Česká republika se zavázala Evropské unii splnit některé
změny v českém školství do roku 2020. Ministerstvo školství
proto právě nyní pracuje na rozsáhlém strategickém dokumentu, v němž popíše konkrétní postup, jak kvalitu českého
školství zvýšit – tak aby byly zmíněné sliby splněny. Materiál
má být hotový letos na podzim.
Jak uvádí server iDNES.cz, významná změna z plánu EU
se dotkne patnáctiletých žáků. Česko podle několika prestižních mezinárodních výzkumů už několik let produkuje vysoký podíl slabých žáků. Například dvacet až třicet procent
žáků čtvrtých tříd dosahuje v matematice jen nízké úrovně
znalostí. A každý pátý patnáctiletý žák má problémy s pochopením čteného textu.
Některé úkoly pro zlepšení českého školství:
- ministerstvo školství se v příštích sedmi letech pokusí snížit
podíl žáků, kterým nejde čeština, matematika a přírodní vědy
- odborná příprava současných a budoucích kantorů
- vysokoškoláci by měli začít jezdit v mnohem větší míře
do zahraničí (v současnosti má zkušenosti se zahraničními
stážemi zhruba 5,5 procenta studentů)
- celkový počet vysokoškoláků by se měl zvednout asi o deset
procent
Dle serveru iDNES, samo ministerstvo zatím nezveřejňuje, jak systém vzdělávání zlepší. Ke zkvalitnění školství má
napomoci celkem sedm bodů, sedm cílů. „Tyto cíle nejsou
striktně vzato pro nás závazné – spolupráce ve vzdělávání
je naprosto dobrovolná. Na druhou stranu se očekává, že Česko podle svých možností k dosažení společných evropských
cílů bude přispívat,“ uvedl náměstek ministra školství Jiří
Nantl pro výše uvedený server.
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Kdo má práci, dobrovolně ji dnes neopouští
Současná ekonomická situace má značný dopad na trh práce,
zaměstnanci jsou za práci vděčnější a snaží se ji udržet, dokud
to jde. Podle analýzy pracovního portálu Profesia.cz uchazeči
o práci uvádí v životopisech v průměru zkušenosti z 2,3 předcházejících zaměstnání. Na vzorku 42 000 životopisu byl meziročně
zaznamenán pokles počtu předcházejících zaměstnání o 4,2 %. V
roce 2012 bylo nejstabilnějším povoláním policista/ka, který
v průměru pracoval/a na jednom místě 15,9 roku. Na druhém
konci žebříčku se umístila pozice au-pair, kterou lidé zastávali
v průměru 0,9 roku. Do 34 let mají uchazeči za sebou v průměru
2,6 zaměstnání. V dalších věkových kategoriích roste počet zaměstnání pomaleji, do 44 let se jedná o 3,1 zaměstnání a do 54 let
o 3,2 zaměstnání.

Projekt Start bez překážek
pro podporu hendikepovaných
studentů
Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP)
a společnost Tesco Stores ČR spustily projekt Start bez překážek, který je určen absolventům vysokých škol se zdravotním
postižením. V rámci projektu mají absolventi možnost zapojit se do pracovních stáží
ve významných firmách v České republice
a získat tak odborné zkušenosti. Zájemci
mají možnost absolvovat stáže na různých
pozicích nabízených firmami, které
se do projektu zapojily.
Hlavní partneři projektu, společnosti Tesco
Stores ČR, HOPI, Unilever a L‘Oreal, nabízejí studentům stáže v oborech nákup,
obchod, marketing, logistika, finance, personalistika nebo management. Významným
partnerem projektu Start bez překážek je společnost LMC, provozovatel portálů Jobs.cz
a Prace.cz. Všechny nabízené pozice naleznou zájemci od 1. června 2013 právě
na portálu Jobs.cz v rámci speciální sekce
pro absolventy vysokých škol.
Více informací o projektu naleznete na webu
www.nfozp.cz

Moderní vyšetření pomůže
zdravotně postiženým najít práci
Ergodiagnostika, tedy podrobné vyšetření
osob s těžším zdravotním postižením s cílem
zjistit pracovní předpoklady handicapovaných, bude dostupnější. A to díky finanční
podpoře z Evropského sociálního fondu
a ministerstva práce a sociálních věcí.
Během dvou let v České republice vznikne
sedm nových ergodiagnostických pracovišť. Díky nim lidé zjistí, jaké zaměstnání je
pro ně vhodné, včetně doporučené délky
pracovní doby a získá podrobnou informaci
o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav
dělat může, nikoliv pouze to, co nesmí.
Na základě vyšetření se tvoří závěrečná zpráva, která se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje
v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.
Více na www.pracovnirehabilitace.cz.
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Genderový projekt Buď v pohodě - přemýšlej rovně!
Mezinárodní projekt Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - mladí v práci, má za cíl přispět
ke snížení genderové segregace
na trhu práce s ohledem na mládež. Hlavním záměrem je přenos
dobrých praxí a zkušeností mezinárodních partnerů do ČR
a jejich ozkoušení v praxi.
Projekt je určen především
pro zaměstnavatele, výzkumné
a vzdělávací instituce a neziskové organizace, které s mládeží
pracují. V rámci projektu jsou

naplánované aktivity jako například stáže v partnerských organizacích, vydání tematických publikací s výsledky stáží a výměn
zkušeností, cyklus interaktivních
seminářů pro mládež, pracovní
dílny a Den dívek. Více informací o projektu naleznete na webu
www.genderstudies.cz.
Tento projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR.

Další ročník mezinárodní soutěže Mladý obal je tu!
Společnost ModelObaly vyhlašuje již 18. ročník soutěže pro designéry do 30 let je tu a s ním i nové téma: STÁRNUTÍ! Navrhněte obal, který seniorům pomůže překonávat každodenní nesnáze
a usnadní jim cestu k plnohodnotnému, aktivnímu stáří. Soutěžící
se mohou přihlašovat ve dvou kategoriích, vítěz získá 30 000 Kč.
Uzávěrka soutěže je 15. března 2013.
Účastník soutěže by měl citlivě zohledňovat zásady equal designu
a uvědomit si, že navrhováním obalu pouze pro seniory do určité míry podporuje jejich vyčlenění ze společnosti. V tomto duchu
by potom měl navrhnout obal, který bude pomáhat seniorům,
ale poslouží i ostatním věkovým skupinám. Designér by se dále
měl zamýšlet nad užitím vhodných barev, typografie, úměrných velikostí i materiálů.
Soutěžní práce budou přijímány ve dvou kategoriích:
• studenti vyšších odborných a vysokých škol a designéři do 30 let
• studenti středních škol
Podrobné informace naleznete na webu mlady-obal.cz

Converse zkušebna pro začínající kapely ZDARMA!
Ze spolupráce společnosti Converse a serveru Bandzone.cz vzešel
unikátní projekt pro hudebníky všech žánrů a stylů. Máte kapelu,
a problém najít zkušebnu? Je zde řešení! Od 1. března můžete během tzv. Converse Happy Hours zkoušet zcela ZDARMA, i s vypůjčenými nástroji. Stačí se zaregistrovat!
V Praze 4 - Nuslích se začátkem března otevírá nová zkušebna
i s nástroji pro všechny hudební nadšence. V rámci tzv. Converse
Happy Hours můžete zkoušet každý den od 12:00 do 16:00 zcela
zdarma. Zkušebna bude v provozu minimálně do konce roku a zahrát si může přijít úplně každý. Otevřeno bude každý den od 10:00
do 22:00 a mimo Converse Happy Hours se cena pronájmu zkušebny bude pohybovat mezi 200Kč a 300Kč za hodinu.
Více na http://bandzone.cz/zkusebna

První pracovní portál
pro ženy
Hledáte práci, ale máte doma malé děti,
nebo je vám víc než 50 let? Na začátku
března, symbolicky na Mezinárodní den
žen byl spuštěn nový web, který pomůže
speciálně ženám najít vhodné zaměstnání!
V ČR působí ve statutárních orgánech
stovky největších českých firem
jen 7,6 % žen oproti 12% v průměru EU.
V dozorčích radách je to pouze 13% žen
oproti 15% mužů v průměru EU. Firmy s min. 3 ženami v představenstvech
v období 3-5 let: o 60% vyšší ziskovost
a o 46% vyšší čisté jmění společnosti.
Zaměstnanost žen v ČR je pouze 56%.
Česká republika má největší rozdíl
v míře zaměstnanosti žen bez dětí a s dě
tmi. Míra zaměstnanosti českých žen
s dětmi do tří let věku je extrémně nízká na úrovni kolem 20 %. V roce 2040
bude ČR chybět až 550 tisíc pracujících.
Zvýšení zaměstnanosti žen by mohlo
tuto hrozbu pomoci zvládnout. Proto
je tady nový web pro nezaměstnané ženy
s malými dětmi www.pracezeny.cz, kde
najdete nejen nabídky práce
pro ženy s dětmi, ale i články k tématu, tipy
pro ženy a poradenství.
Na webu pro ženy nad 50 let věku www.
pracenad50.cz zase naleznete také nabídky práce pro ženy starší padesát let,
tipy pro podporu podnikání, služby
pro firmy a další inspirativní články.
Už nyní je více než 26 % pracujících
ve věku nad 50 let. Naše populace stárne, mladších pracujících bude ubývat.
V roce 2040 bude ČR chybět až 550 tisíc
pracujících. Je proto v zájmu nás všech,
abychom dokázali využít schopností lidí
50+.
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