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Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Fond dalšího vzdělávání
-------------------------------------24. 5. 2012
1. 6. 2012
29,0
Z
toho
680.000.000,0
z ESF
:
800.000.000,0
Z
toho
120.000.000,0
z SR:
Záměrem projektu je zavést inovativní způsob individuálního dalšího
vzdělávání pomocí stáží ve firmách. Stáže se tak stanou nástrojem
pro zvýšení kvalifikace a získání praxe v oboru.
Cílovou skupinou (CS) jsou jednotlivci s trvalým pobytem v ČR mimo
hl. město.
Projekt tvoří tyto hlavní pilíře:
1. Vytvoření Národního katalogu stáží (NKS): Tento katalog bude
tvořen dvěma pilíři:
a) Katalog šablon – nástroj pro efektivní poskytování stáží.
Tento produkt bude vytvořen zástupci realizačního
týmu s využitím odborníků na oblast dalšího vzdělávání,
zástupců zaměstnavatelů a odborníků na jednotlivé obory.
b) Databáze poskytovatelů stáží – jde o jeden z nástrojů
zajišťujících udržitelnost nastavovaného systému
vzdělávání formou stáží ve firmách.
2. Popularizace dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách.
3. Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží.

4. Vydefinování nástrojů pro zavedení způsobu dalšího vzdělávání
formou stáží ve firmách do systému ČR.
Cílovou skupinou jsou obyvatelé ČR (mimo OSVČ)
s ukončeným stupněm vzdělání nebo relevantní praxí, kteří mají trvalý
pobyt na území ČR mimo Prahu. Další podmínkou je, že zájemce o
stáž není/nebyl v předchozích 5 letech zaměstnancem poskytovatele
stáže.

Popis cílové
skupiny:

Největší zájem
o stáže
lze
očekávat
ze strany osob, které
mají problém
s uplatněním
na trhu
práce,
tj.
ze
strany
nezaměstnaných, osob vracejících se na trh práce a absolventů. Lze
předpokládat zájem osob, které nedávno ztratily zaměstnání nebo
pracujících se zájmem o profesní vzdělávání.
Tímto pilotním projektem bude podpořeno 5000 osob.
Do projektu budou zařazeni zájemci o stáže v profesích z oborů
vydefinovaných ve vstupní analýze potřeb zaměstnavatelů a trhu
práce a v průběžné evaluaci nastavovaného systému. Budou
podpořeny cílové skupiny napříč celým vzdělávacím systémem.
Číslo
klíčové
aktivity:

Název klíčové
Popis klíčové aktivity:
aktivity:
Cílem této klíčové aktivity je
vytvořit
katalog šablon, který v některých
svých částech naváže na Národní
soustavu kvalifikací (u šablon, jejichž
kvalifikace
jsou
této
soustavě
uvedeny).

01
Klíčové aktivity
projektu:

02

Vytvoření
nástroje pro
poskytování
stáží – tvorba
šablon

Nastavení
systému
dalšího
vzdělávání
formou stáží a
testovací
realizace stáží

Šablona je dokument obsahující
obecně kvalitativní požadavky na stáž
pro danou pozici, popisuje pracovní
činnosti, podíl praxe a teorie,
požadované vzdělání, dovednosti a
schopnosti uchazečů o stáž a další
parametry.
Zároveň
by
měla
obsahovat informace o délce stáže a
její rámcovou finanční náročnost.
Výstupy této aktivity budou udržitelné i
po ukončení realizace projektu.
Systém
bude
přístupný
pro
administrátory, nové zájemce o stáže
a také pro jejich poskytovatele.
Cílem této klíčové aktivity je nastavení
systému dalšího vzdělávání formou
stáží ve firmách a zároveň testovací
realizace stáží ve firmách.
Realizace klíčové aktivity bude
zajištěna ze strany poskytovatelů

03

Pilotní ověření
systému
dalšího
vzdělávání
prostřednictví
m stáží ve
firmách

stáží ve vybraných odvětvích. Z těchto
odvětví
bylo
vybráno
22
nejuniverzálnějších profesí, pro které
budou připraveny šablony a které
budou následně ověřeny formou
stáže. Každá stáž bude trvat
minimálně 1 měsíc a maximálně 6
měsíců. Nově vytvořené šablony
v rámci KA 01 budou ověřeny
v testovací fázi KA 02 a následně
uváděny do realizace v KA 03.
Vzhledem k tomu, že nové šablony
budou vytvářeny průběžně, bude
docházet i k průběžnému ověřování
šablon nově vytvářených.
Tato klíčová aktivita přímo navazuje
na předchozí klíčovou aktivitu. Do
realizace této KA budou promítnuty
poznatky z průběžné evaluace
projektu. V rámci této KA budou již
otestované šablony uvedeny do další
realizace, která potrvá až do konce
projektu. Firmy poskytující stáže
budou opět zapojeny prostřednictvím
registrace do databáze poskytovatelů
stáží. V rámci této klíčové aktivity
dojde k realizaci dalších stáží dle
vytvořených šablon ve vybraných
oborech. Tato klíčová aktivita zajišťuje
naplnění
zvoleného
počtu
monitorovacího
indikátoru,
resp.
proškolení
celé
cílové
skupiny
definované v tomto projektu.
Hlavním cílem této klíčové aktivity je
zajistit celkovou popularizaci dalšího
vzdělávání prostřednictvím systému
stáží ve firmách.

04

Popularizace
dalšího
vzdělávání
formou stáží
ve firmách

Dílčím cílem je zajistit zájem CS o
aktivity
projektu
a
zvýšit
její
informovanost. Dalším cílem je
podpořit osvětu tohoto systému u
poskytovatelů stáží, tj. u firem.
Výsledkem této klíčové aktivity bude v
první fázi zvýšený zájem cílové
skupiny a potenciálních poskytovatelů
stáží o aktivity projektu.
V následné fázi půjde především o
zajištění osvětové kampaně nově
nastavovanému
systému
dalšího

vzdělávání.
Období
realizace
jednotlivých
komunikačních aktivit budou vhodně
zvolena s ohledem na situaci na trhu
práce (např. bude vhodně zvoleno pro
absolventy vysokých škol s ohledem
na ukončení akademického roku).

05

Vytvoření sítě
poskytovatelů
stáží

Cílem této klíčové aktivity je vytvořit
databázi poskytovatelů stáží, ze které
budou
moci
zájemci
o
další
vzdělávání formou stáží během
realizace projektu i po jeho ukončení
vybírat firmy, u kterých chtějí stáž
absolvovat. Tato databáze bude
součásti NKS. V průběhu realizace
tohoto pilotního projektu budou stáže
realizovány ve firmách, které splní
základní požadavky pro registraci do
databáze.
Tato databáze je hlavním prvkem /
produktem
zajišťující udržitelnost
projektu, resp. realizace stáží jakožto
nové formy v systému dalšího
vzdělávání po ukončení realizace
projektu.
Chod
systému
bude
zajištěn
i po ukončení
realizace
projektu.
Systém bude plně přístupný a šablony
budou plně editovatelné, stejně tak
bude možnost vytvářet šablony nové.

06

Evaluační
aktivity a
zakotvení stáží
jako
systémového
nástroje
dalšího
vzdělávání

Cílem této klíčové aktivity je zavést
zvyšování kompetencí formou stáží
jako další plnohodnotný způsob
dalšího vzdělávání. V souvislosti s tím
dojde v rámci této klíčové aktivity ke
zmapování potřeb úpravy legislativy v
rámci dalšího vzdělávání z pohledu
všech
zainteresovaných
skupin
(stážisté, firmy, občané).
Součástí této aktivity bude také
evaluace
testovacího
průběhu
realizace stáží, celého pilotního
ověření i evaluace vytvořených šablon
(a metodiky vytváření šablon) a
návrhy
na
případné
změny
nastavovaného systému.

Z dat, která budou v evaluacích
shromážděna, bude vycházet Analýza
opatření pro efektivní nastavení
systému DV v ČR.
KA 01:
V první fázi dojde k vytvoření detailní metodiky pro tvorbu šablon,
díky které budou moci analytici pro tvorbu šablon jednotlivé šablony
zpracovávat. Dále dojde k vytvoření reprezentativního vzorku šablon
(22 šablon) pro profese z odvětví s největší absorpční kapacitou a
zároveň
největším
potenciálem
pro
zvyšování
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. V druhé fázi bude vytvořeno
cca 128 šablon. Předpokládá se, že celkem dojde k vytvoření cca
150 šablon s tím, že délka stáže bude 1–6 měsíců.
KA 02
Počet podpořených osob - 2 000
- Do tohoto indikátoru budou započítané osoby, které se zapojí
do systému stáží.
Počet úspěšně podpořených osob - 1 800
- Do tohoto indikátoru budou započítané osoby, které úspěšně
dokončí danou stáž.
Výše uvedené monitorovací indikátory se vztahují pouze k této
klíčové aktivitě. Celkový počet indikátorů bude vyšší – viz následující
aktivita.
Výsledky a výstupy
projektu:

KA 03
Počet podpořených osob - 3 000
- Do tohoto indikátoru budou započítané osoby, které se zapojí do
systému stáží.
Počet úspěšně podpořených osob - 2 700
- Do tohoto indikátoru budou započítané osoby, které úspěšně
dokončí danou stáž.
KA 04
Výstupem této klíčové aktivity bude velmi kvalitně a efektivně
vedená popularizační kampaň, která zajistí značný zájem cílové
skupiny a zároveň rozšíří povědomí obyvatel České republiky o
problematice dalšího vzdělávání a o možnostech, jak jednotlivé
nástroje dalšího vzdělávání využít.
Výstupy aktivity:
- Internetové stránky informující o projektu
- Efektivně a cíleně nastavená informační kampaň
cílové skupiny

pro zástupce

KA 05
Online databáze poskytovatelů stáží
Tato databáze bude součástí Národního katalogu stáží (NKS).
V době udržitelnosti
bude
sloužit
ke
stejnému
účelu, jako v rámci projektu - tj. k registraci firem, které mají zájem

poskytovat stáže v rámci nastaveného systému
KA 06
Analýza opatření pro efektivní nastavení systému DV v ČR
Klíčový aspekt udržitelnosti projektu spočívá ve vzniku, ověření a
následném rozšíření zcela nového konceptu vzdělávání jedinců.
Samotný koncept stáží není zcela nový, nicméně využití stáží jako
nový způsob dalšího vzdělávání je v prostředí ČR inovativní.
Výstupy nově zavedeného systému, které budou použitelné i v době
udržitelnosti projektu, jsou katalog šablon a databáze poskytovatelů
stáží – pilíře nově vytvořeného systému NKS (Národní katalog stáží).
Oba tyto na sebe navazující produkty budou veřejně přístupné i po
ukončení projektu jak pro poskytovatele stáží, tak pro zájemce o stáž.

Zajištění
udržitelnosti
výstupů projektu
po skončení
projektu:

Celý systém bude otevřený, editovatelný administrátorem a bude
flexibilně reagovat na potřeby trhu. Katalog šablon bude umožňovat
seznam kdykoliv rozšířit o nové stáže zohledňující aktuální dění na
trhu. Po dobu udržitelnosti bude zdrojem pro potenciální poskytovatele
stáží, kteří se v průběhu projektu nezaregistrovali do databáze
poskytovatelů. Databáze poskytovatelů stáží bude rovněž otevřená a
bude umožňovat vstup novým zájemců z řad firem.
Jednotlivé individuální stáže budou tedy díky nastavenému systému
probíhat i po ukončení realizace projektu. Díky cílené a správně
nastavené osvětové kampani dojde ke zpopularizování principu stáží
natolik, že po něm bude poptávka jak ze strany zájemců o stáž, tak ze
strany poskytovatelů stáží.
Jedná se o pilotní projekt, jehož klíčovým výstupem s ohledem na
udržitelnost bude analýza prostředí, podmínek a opatření pro zařazení
tohoto způsobu vzdělávání do stávajícího systému dalšího vzdělávání
v ČR. Tato analýza bude obsahovat systémové návrhy na zavedení
dalšího vzdělávání prostřednictvím realizace stáží ve firmách jako
další plnohodnotný způsob zvýšení/prohloubení kompetencí v
systému dalšího vzdělávání.

Webové stránky,
kde je možné najít
podrobnější
informace
k projektu:
i
ii

OP – operační program
PO – prioritní osa

http://fdv.mpsv.cz

