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Evropská rozvojová agentura (ERA) zve na diskusní konferenci  

na téma 

Podpora mladých v aktivním přístupu k vytváření předpokladů 

pro budoucí uplatnění na trhu práce a v podnikání 

V úvodní části konference budou představeny závěry projektu THEY.EA  

(Towards Higher Employability of Youth. European Approach) 

 

 
Kdy: 29. listopadu 2016 

  Kde: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7 

Program 

9:30  Registrace 

10.00  Úvodní slovo, přivítání 

 Martin Synkule, ředitel Evropské rozvojové agentury 

10.00-10.30 Panel I.: Zkušenosti s programy na podporu zaměstnanosti mladých v zemích EU 

 Štěpána Těžká, koordinátorka projektu THEY.EA, Evropská rozvojová agentura 

(prezentace výsledků projektu THEY.EA) 

 Zástupce Úřadu práce (případně MPSV – Odbor realizace programů ESF) (TBC) 

 Ana Maria Simian, CNIPA Puglia (IT) 

 Santiago Reyes Diaz, Oneco Consulting SL (ES) 

 Zástupce Instytut dla Zjednoczonej Europy (PL) (TBC) 

10.30  Panel II.: Podpora mladých v aktivním přístupu k vytváření předpokladů pro 

budoucí uplatnění na trhu práce a v podnikání 

10.30-11.00 Diskusní panel svými příspěvky zahájí: 

 Michal Urban, ředitel odboru mládeže, MŠMT (TBC) 

 Martin Úlovec, analytik projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), 

Národní ústav pro vzdělávání  

 Jaromír Janoš, výkonný ředitel, Trexima 

 Aleš Sedláček, předseda, Česká rada dětí a mládeže (TBC) 

 Josef Müller, executive director, JACzech (Junior Achievement) 

11.00-12.30 Moderovaná diskuse mezi panelisty a účastníky konference  

12.30-13.30 Závěr + networking lunch 



 

Mediální partner 

 
 
 
 

Témata k diskusi v Panelu II: 

Přestože aktuální statistiky řadí Českou republiku na špičku evropských zemí s nejnižší mírou 

nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let (11,1 %), oproti celkové míře nezaměstnanosti (4,5 %) je stále 

zhruba dvojnásobná (údaje Eurostat 3Q 2015). Příčin je více, patří mezi ně nedostatek zkušeností, 

krátká profesní historie, ale také nesoulad mezi strukturou absolventů (a úrovní jejich znalostí) a 

poptávkou na trhu práce. Průzkumy mezi zaměstnavateli navíc ukazují, že přijetí absolventa do 

pracovního poměru často ovlivňuje přítomnost nebo absence měkkých dovedností jakými jsou 

schopnost komunikace nebo týmové práce, ale také flexibilita a ochota učit se novým věcem. 

Čeští zaměstnavatelé před několika lety začali na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce 

stát důrazně upozorňovat. Vlajkovou lodí tohoto snažení byl loňský Rok průmyslu a technického 

vzdělávání, v rámci kterého průmysl prosazoval větší propojování škol a podniků a zavedení 

některých prvků duálního vzdělávání do odborného školství.  

Pozornost zaměstnavatelů se soustředila tedy především na školy. Jak je to ale se znalostmi a 

dovednostmi, které si děti a mladí lidé osvojují mimo systém formálního vzdělávání? Tzv. měkké 

dovednosti často vznikají právě tam. Dokáží firmy zkušenosti získané v zájmových kroužcích, během 

dobrovolnických aktivit nebo na zahraničních stážích při přijímání uchazečů zohlednit? A jakým 

způsobem zvýšit motivaci mladých lidí k získávání dodatečných znalostí a zkušeností? Toto jsou 

některé z otázek, na které bychom se rádi během diskuse zaměřili: 

 Oceňují podniky znalosti a dovednosti, které studenti získávají mimo školu? 

 Jak změnit zažitou představu o tom, že vzdělání pro budoucí praxi končí po uzavření 

formálního vzdělávání? 

 Jakým způsobem je možné mladé lidi motivovat k získávání dalších znalostí a zkušeností, 

které jim škola neposkytuje (např. motivace k účasti na výměnných studijních pobytech, 

stážích doma i v zahraničí, vykonávání dobrovolnických aktivit nebo rozvíjení zájmových 

činností)? 

 Alternativu ke vstupu na trh práce představuje rozjezd vlastního podnikání. Jak v mladých 

lidech překonat obavy z neúspěchu a rozvíjet u nich podnikatelského ducha? 


