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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
prázdninové číslo newsletteru o evropských záležitostech vychází v den, kdy spolu
s ministrem Petrem Fialou opouštím úřad. Jsem proto rád, že v uplynulém roce
se podařilo v mnohém zvýšit aktivní účast České republiky a našeho resortu
v debatách o otázkách vzdělávání, profesních kvalifikací, výzkumu, mládeže
a sportu vedených na úrovni Rady Evropské unie.
Témata, která v současné době rezonují evropskou politickou debatou, jsou
v zásadě shodná s našimi národními problémy a potřebami. V oblasti vzdělávací
politiky se jedná především o otázku nalezení vyváženého poměru všeobecného
a odborného vzdělávání a o strategicky orientovaný vývoj celkové kvalifikační
struktury, jakož i proměna učitelské profese. Rozhodování o těchto tématech
je obtížnější než kdykoli dříve. Zavedené přístupy ke školství a učitelskému
povolání se totiž počaly vyvíjet v době průmyslové revoluce v 19. století, kdy
většina lidí umírala ve stejných společenských a kulturních podmínkách, do nichž
se rodila. To již dnes zdaleka neplatí a dynamika společenského a technologického vývoje je v současnosti naprosto
bezprecedentní.
V pozicích obhajovaných na evropské úrovni, ale také v přípravě nové strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020, jsem proto osobně považoval za důležité zdůrazňovat, že stát a jeho instituce nejsou nakonec moudřejší
než jednotliví lidé, a že dlouhodobě nejlepším přístupem ke vzdělávací politice a budování konkurenceschopnosti země
je posilovat sebevědomí a kreativitu lidí. Tak aby nebyli pouze připravováni pro standardizovaná pracovní místa
v masových provozech, která mohou během několika let snadno zmizet nebo se přesunout, ale aby byli schopni získané
znalosti a dovednosti sami tvůrčím způsobem používat nejen v zaměstnání, ale také při vytváření nových pracovních
míst ve vlastním podnikání, a zejména pak i v občanském životě.

Jiří Nantl
I. náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Jednání Evropské rady v Bruselu
Ve čtvrtek 27. a v pátek 28. června 2013 proběhla Evropská rada v Bruselu. Rada
se dohodla na komplexním přístupu k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí, který
je založen na konkrétních opatřeních: urychlení Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých lidí a předsunutí finančních prostředků na tuto iniciativu; urychlení provádění
záruk pro mladé lidi; větší mobilita mladých lidí a zapojení sociálních partnerů. Zároveň
rada jednala o způsobech, jak posílit investice a zlepšit přístup k úvěrům. Vyzvala
k uvolnění evropských zdrojů, včetně zdrojů Evropské investiční banky, a zahájila nový
„investiční plán“ na podporu malých a středních podniků a posílení financování ekonomiky.
Finanční stabilita se sice zlepšuje, ale EU a její členské státy musí přijmout další opatření, aby se Evropa pevně navrátila
na cestu udržitelného růstu a zaměstnanosti. Zdravé veřejné finance a politiky podporující udržitelný růst a zaměstnanost
se vzájemně posilují. Zároveň je zapotřebí rozhodnějšího úsilí na všech úrovních za účelem dosažení pokroku
ve strukturálních reformách a posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V této souvislosti Evropská rada potvrdila
doporučení pro jednotlivé země, jež slouží jako vodítka pro politiky a rozpočty členských států, čímž byl uzavřen evropský
semestr 2013.
Evropská rada zhodnotila pokrok dosažený při vytváření bankovní unie, která je zásadně důležitá pro finanční stabilitu
a bezproblémové fungování hospodářské a měnové unie (HMU). Evropská rada stanovila další kroky nezbytné pro
posílení struktury HMU a s ohledem na přípravy prosincového zasedání Evropské rady vyzvala k další činnosti na všech
těchto otázkách.
Evropská rada uvítala Chorvatsko jakožto člena Evropské unie od 1. července 2013.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Evropské rady

Priority litevského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání
a mládeže
Hlavní prioritou litevského předsednictví v Radě EU (dále jen „LT PRES“) v oblasti
vzdělávání je prosazování kvality a efektivity. Téma pro vysoké školy bude
především internacionalizace a jejich financování, pro školy pak vedení
(čili leadership) a pro odborné vzdělávání a přípravu téma inkluze. Dále považuje
LT PRES za průřezovou prioritu otevřené výukové zdroje a digitální učení a to
v návaznosti na vliv technologického vývoje na vzdělávání. V oblasti mládeže se hlavní otázky týkají sociálního začlenění
se zvláštním důrazem na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní a neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy. Dalším
stěžejním bodem je podpora spolupráce v politice mládeže mezi zeměmi EU a zeměmi Východní Evropy a Kavkazu.
V průběhu LT PRES budou pokračovat diskuse o implementaci nového programu zaměřenému na vzdělávání, odborné
vzdělávání, mládež a sport. Úsilí LT PRES v oblasti vzdělávání i mládeže by mělo vyvrcholit přijetím závěrů Rady
na listopadové Radě ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální stránky litevského předsednictví v Radě EU
Politika mládeže v oblasti zaměstnanosti litevského předsednictví v Radě EU
Zdroj fotografie: Oficiální stránky litevského předsednictví v Radě EU
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Chorvatsko jako nový člen EU
1. července 2013 vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie. Evropská komise
schválila v březnu tohoto roku poslední hodnotící zprávu o přípravách země
na připojení k Evropské unii. Celkem splnilo 10 doporučení a tím se zařadilo
k Unii jako její 28. člen.
Vstup do EU Chorvatům přinese možnost hledat práci ve většině jiných
členských zemí. Prakticky okamžitým přínosem bude více než 700 milionů eur
(přes 18 miliard korun), které země dostane do konce tohoto roku z unijních
fondů.
12 zemí, včetně České republiky, bylo nuceno se vzdát jednoho poslance v Evropském parlamentu, aby Chorvatsko mohlo
nominovat svých 12 poslanců.
Chorvatsku, které bylo doposud zaměřené především na turismus, se se vstupem do EU otevře trh v mnoha oblastech.
Do oblíbené destinace, nejen českých turistů, budou navíc občané EU moci vycestovat pouze na základě občanského
průkazu a již nebude nutné podstupovat celní kontroly.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Vývoj vstupu Chorvatska do EU
Další informace o vstupu Chorvatska do EU

Nový program Erasmus +
Irské předsednictví (dále IE PRES) úspěšně vyjednávalo o podobě budoucího
programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014
– 2020. Mezi největší dosažené úspěchy v rámci vyjednávání pro Radu EU
patří: vyjednání samostatné kapitoly a rozpočtu pro mládež; snížení míry
flexibility v rámci každoročního přerozdělování alokací na jednotlivé oblasti
programu (každá oblast tak bude mít stabilní garanci peněz) a počet
národních agentur bude na rozhodnutí členského státu. Evropský parlament
úspěšně prosadil zachování názvů podprogramů současného Programu celoživotního učení (jako např. Comenius
a Erasmus), což bylo v souladu s pozicí ČR.
Dne 26. června došlo na COREPERU k důležitému přijetí kompromisu v návaznosti na poslední neformální trialog. Nový
program se bude jmenovat ERASMUS + (namísto Erasmus pro všechny) a bylo odsouhlaseno navýšení rozpočtové alokace
pro záruční nástroj na půjčky pro studenty magisterského studia na 3,5 %. IE PRES tedy úspěšně dokončilo jednání ohledně
obsahového znění nařízení v rámci prvního čtení. Jakmile bude schválen víceletý finanční rámec, bude moci být nový
program schválen i formálně a bude spuštěna příprava jeho implementace.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Erasmus for all
Zdroj fotografie: Facebook/ErasmusStudentNetwork
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Norské fondy a fondy EHP – konference v Norsku k programu
„Scholarship“
Ve dnech 6. a 7. června 2013 proběhla poblíž norského města Bergen
konference, kterou pořádala norská partnerská organizace Centrum pro
mezinárodní spolupráci ve vzdělávání (SIU) pro zástupce zprostředkovatelů
programů a dalších subjektů participujících na přípravě a implementaci
programů týkající se spolupráce v oblastech „Research“ a „Scholarship“ v rámci
Norských fondů a fondů EHP. Akce se zúčastnili také zástupci ostatních
partnerských organizací a nechyběli ani zástupci Kanceláře finančních
mechanismů (FMO). Za Českou republiku se zúčastnili zástupci
zprostředkovatele programu v ČR, tedy Domu zahraničních služeb (DZS),
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí (MF).
Na jednání došlo k výměně zkušeností mezi státy, kde již implementace programu „Scholarship“ probíhá (Polsko
a Estonsko), a zeměmi, které jsou stále ve fázi přípravy, mezi které patří i Česká republika. Další důležité otázky týkající
se například rizikového managementu nebo synergie s programem na spolupráci v oblasti výzkumu nezůstaly
opomenuty.
Na konferenci došlo jednoznačně k prohloubení vazby mezi všemi zapojenými aktéry jak na bilaterální, tak
na multilaterální úrovni a došlo k obohacující výměně informací a zkušeností, které budou přínosné pro spuštění programu
„Scholarship“ v České republice.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace o programu Scholarship na webu DZS/NAEP

EU a boj s nezaměstnaností mladých
3. července 2013 pořádala v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová
summit o nezaměstnanosti mladých lidí, což označila jako
„pravděpodobně nejpalčivější evropský problém" a rozhodla se téma
diskutovat v Evropě na nejvyšší úrovni.
Míra nezaměstnanosti mezi mladými činila v květnu v Unii 23,1 %,
přičemž nejnižší míru nezaměstnanosti mezi mladými má právě Německo,
a to 7,6 %. Nejvyšší nezaměstnanost je v zemích jižní Evropy, především
v Řecku a Španělsku, kde je bez práce téměř 50 % lidí do 25 let. Německo
dokázalo snížit míru nezaměstnanosti především díky svým strukturálním
reformám a dnes svoji zkušenost předává dalším členským státům EU.
Kancléřka, ve svém vystoupení oznámila, že evropské státy uvolní na boj s nezaměstnaností mladých lidí dalších téměř
osm miliard EUR. Finanční prostředky by měla dle jejích slov poskytnout Evropská investiční banka. Všichni ministři práce
členských zemí se následně shodli na důležitosti podpory evropských programů propojujících školní vzdělávání a praxi
a na podpoře zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní místa pro mladé.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na Euroskopu
Zdroj fotografie: presseurop
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65 tisíc absolventů dostalo k vysvědčení i Europass
Spolu s maturitním vysvědčením, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním
listem dostala více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť
dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah
a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí
na brigádu, stáž nebo by se rádi v zahraničí ucházeli o práci. Zaměstnavatelé
v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí,
jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal
Dodatek k osvědčení pro své absolventy letos vydalo již 595 škol, tedy více než
42 % všech středních škol. Celkem obdrželo dodatek téměř 65 tisíc absolventů. Školy vydávají dodatky pro své absolventy
na základě vlastního rozhodnutí. Dodatek se vydává v češtině a v jednom cizím jazyce (angličtině, němčině nebo
francouzštině).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Europassu
Zdroj fotografie: Europass

Juvenes Translatores – překladatelská soutěž
Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ) pořádá
překladatelskou soutěž pro školy v Evropské unii. Škola, která má zájem
se soutěže zúčastnit, se musí zaregistrovat na internetových stránkách
v období od 1. září do 20. října 2013. Ze zaregistrovaných škol budou formou
losování vybrány školy, které se soutěže zúčastní. Ty si pak určí 2 až 5
studentů, kteří je budou v soutěži reprezentovat.
Samotná soutěž, tj. překlad soutěžního textu, se koná 28. listopadu 2013.
V den soutěže poskytne GŘ pro překlady školám texty, jež budou studenti
překládat. Průběh soutěže si organizuje škola sama. Výsledné práce musí být
ještě týž den zaslány doporučenou poštou na adresu GŘ pro překlady v Bruselu. Vítězové budou na jaře 2014 pozváni
na slavnostní předání cen do Bruselu, kde se setkají s evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky soutěže
Informace na webových stránkách MŠMT
Zdroj fotografie: Facebook/translatores
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VÝZKUM A VÝVOJ
Úspěšné zakončení vyjednávání o balíčku k programu Horizont 2020
Program Horizont 2020 bude v rozmezí let 2014-2020 představovat hlavní
nástroj EU pro podporu výzkumu a inovací. Balíček legislativních
dokumentů k programu Horizont 2020 byl Evropskou komisí představen dne
30. listopadu 2011. Po roce a půl se nyní irskému předsednictví podařilo
proces vyjednávání o balíčku k programu Horizont 2020 zakončit.
Shody bylo dosaženo na jednání dne 25. června 2013. Po hodinách
intenzivního debatování dospělo irské předsednictví ke kompromisnímu
znění textů, které je přijatelné pro Evropský parlament i pro členské státy
a dovedlo tak proces vyjednávání do úspěšného konce. Jde o významný krok, neboť shoda nad balíčkem k programu
Horizont 2020 je zásadním předpokladem pro včasné zahájení jeho implementace, tedy od ledna 2014.
Obě strany projevily během diskusní fáze potřebnou flexibilitu. Z pohledu Rady bylo zásadním požadavkem zachování
modelu financování bez zásadních změn. Naopak Evropský parlament prosadil částečné změny týkající se struktury
programu, nových aktivit či určení rozpočtu pro konkrétní nástroje a cíle. Konsolidované znění textů bude předloženo
ke konečnému schválení v Radě EU a Evropském parlamentu za litevského předsednictví v Radě EU.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na stránkách irského předsednictví
Zdroj fotografie: Facebook/Horizon2020

Den vědy
Dne 6. června 2013 se uskutečnila mezinárodní konference „DEN VĚDY“
u příležitosti oslav 20. výročí programu AKTION, který se týká spolupráce
Rakouské republiky a České republiky v oblasti vědy a vzdělávání.
Konference byla pořádána pod záštitou spolkového ministra pro vědu
a výzkum Karlheinze Töchterleho a ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Petra Fialy. Tematicky byla konference zaměřena na oblast
energetiky – obnovitelné zdroje a rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje. Účast přijalo 65 zástupců obou zemí. Úvodem promluvili oba
ministři, vyzvedli vzájemnou spolupráci a vyhlásili podporu projektům
z oblasti energetiky ve výši 40 000 eur v rámci programu Mobility.
Na půdě Akademie věd ČR přivítal účastníky předseda Jiří Drahoš. Následovala prezentace ředitele International Institut
for Applied Systems Analysis o spolupráci ve využívání energií z obnovitelných zdrojů. Dále vystoupili představitelé
Technologické agentury ČR a Grantové agentury ČR se svými rakouskými kolegy FWT a FFG, o 53 letech spolupráce
hovořili ředitelé Geologických služeb ČR a Rakouska.
Následovala práce čtyř sekcí zaměřených na biorafinaci, solární energetiku, energetickou účinnost budov a přeshraniční
spolupráci. Jednotliví členové sekcí představili svou činnost, v diskusi byly identifikovány klíčové oblasti problematiky.
Účastníci mají zájem nadále rozvíjet výměnu zkušeností na základě deklarované podpory. V létě roku 2013 bude
vyhlášena výzva na podporu návrhů projektů pro energetiku.
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Konference k Public Private Partnership „Biobased and Renewable
Industries for Development and Growth in Europe”
Dne 27. června 2013 se pod organizační záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Technologického centra Akademie věd ČR
v Praze uskutečnila konference k nově vznikajícímu PPP BRIDGE 2020
(Biobased and Renewable Industries for Development and Growth
in Europe), které bude na počátku roku 2014 ustaveno ve formě nové
Společné technologické iniciativy. Cílem PPP BRIDGE 2020, jež bude
v letech 2014-2020 operovat s indikativním rozpočtem 3,8 mld. euro,
je podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v oblasti
bio-industry zahrnující re-industrializaci EU vybudováním zemědělské
infrastruktury založené na bio-rafineriích a efektivním využívání
bio-zdrojů, včetně bio-odpadů, zkvalitnění péče a využití zemědělské půdy
a lesů, zvýšení podílu produkce syntetických chemikálií a pohonných hmot na principech „bio-based“ a podporu
evropského trhu s novou generací bio-materiálů. PPP BRIDGE 2020 tak navazuje na cíle strategie „Innovating for
Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe” přijaté Evropskou komisí roku 2012 a cíle Strategie Evropa 2020 a jejích
dvou vlajkových iniciativ „Innovation Union” a „A Resource Efficient Europe“. Konference se vedle zástupců Evropské
komise a Biobased Industries Consortium prezentujících cíle PPP BRIDGE 2020 zúčastnilo více jak 60 představitelů
českých výzkumných organizací a podniků působících v oblastech biotechnologií.

Přednáška Erika Arnolda „Dlouhodobé dopady politiky výzkumu“
Dne 17. června 2013 pronesl zakladatel a předseda představenstva
Technopolis Group a profesor mezinárodní inovační politiky
na univerzitě v Twente Erik Arnold v Technologickém centru Akademie
věd ČR přednášku na téma "Dlouhodobé dopady politiky výzkumu".
Přednáška byla zaměřena zejména na analýzu dlouhodobých dopadů
inovační politiky ve Švédsku a rámcových programů EU. Akce
se zúčastnilo na 50 posluchačů z řad zástupců státní správy i výzkumného
prostředí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Prezentace z přednášky

Matchmaking Event v Česko-norském výzkumném programu
Ve dnech 30. a 31. května 2013 byla v prostorách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Norské ambasády v Praze uspořádána
ve spolupráci s Norskou vědeckou radou a Norským ministerstvem
zahraničí akce „Matchmaking Event“ k vyhledávání partnerství pro
společné projekty vzájemné spolupráce mezi českými a norskými
výzkumnými organizacemi a odborníky v Česko-norském výzkumném
programu.
Zástupci a řešitelé projektů z českých a norských výzkumných ústavů
a center, univerzit a malých a středních podniků měli možnost představit
své návrhy projektů a snažit se zaujmout a následně nalézt potenciálního
partnera pro svůj projekt. Po skončení všech prezentací měli přítomní
příležitost navazovat kontakty a prodiskutovat možnosti spolupráce.
Na závěr byli účastníci pozváni na slavnostní recepci do rezidence velvyslance Norského království, kde se již rozhovory
nesly v neformálním duchu, což byla příjemná tečka za celou událostí.
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Stakeholder konference 7. prioritní oblasti Strategie EU pro Podunají
v Budapešti
11. června se v Budapešti v rámci výstavy InnoTrends Hungary 2013 konala také konference subjektů zapojených
do 7. prioritní oblasti Strategie EU pro Podunají „Znalostní společnost“, jež spadá v ČR do gesce MŠMT. Stěžejními
projednávanými tématy bylo propojení Podunajské strategie se vznikajícími S3 strategiemi, podpora Strategie ze
strany Joint Research Center Evropské komise, perspektiva Evropské komise ve vztahu ke strategii a praktické
zkušenosti maďarské strany s její implementací. Na panelech se postupně vystřídali kromě zástupců hostujícího
Maďarska, mezi které patřil například vládní zmocněnec pro podunajskou strategii Balásze Medgyesyho, koordinátoři
prioritní oblasti Miroslav Veskovic (Srbsko) a Snadra Salamanová (Slovensko), Joerg Lackenbauer z Evropské komise,
Aurelie Gommenginger z JRC a Ellen Bos z Andrassy University.
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MLÁDEŽ
Příprava Strategie pro mládež 2020
Rok 2013 je posledním rokem naplňování strategického dokumentu „Koncepce státní politiky pro oblast dětí
a mládeže 2007 – 2013“, který byl realizován prostřednictvím dvouletých Akčních plánů schvalovaných vládou ČR.
V současné době probíhají intenzivní přípravy na vypracování „Strategie pro mládež 2020“ na období 2014 – 2020.
Strategie bude vycházet z Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož schválením v Radě ministrů
pro vzdělávání, mládež a kulturu dne 27. listopadu 2009 se členské státy zavázaly k naplňování stanovených osm priorit:
zaměstnanost a podnikání mládeže; dobrovolné aktivity; zdraví a zdravý životní styl; výchova a vzdělávání; tvořivost
a kultura; sociální začleňování; participace a mládež a svět, prostřednictvím národních politik mládeže a pravidelným
podáváním zpráv o dosaženém pokroku.
K osmi evropským společným prioritám probíhali v období května a června 2013 formou kulatých stolů tematické
meziresortní pracovní skupiny, které rozpracovávali dílčí cíle. Následně se tematické pracovní skupiny vyjadřovali
ke konkrétním opatřením vedoucím k naplňování dílčích cílů, které budou předmětem diskusí druhého kola kulatých
stolů v září 2013. Před ukončením prací na finální verzi Strategie pro mládež 2020 se rovněž počítá s využitím
strukturovaného dialogu s mládeží, který je jedním z nástrojů naplňování Obnoveného rámce evropské spolupráce
v oblasti mládeže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Konference o mládeži 2013
Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2013 končí platnost strategického dokumentu „Koncepce
státní politiky pro práci s dětmi a mládeží“ i program EU „Mládež v akci“ a současná
generace operačních programů. Je tedy čas na reflexi uplynulého období a představení nových
vizí a programů, které budou platit od roku 2014.
Z tohoto důvodu pořádá MŠMT ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež
Konferenci o mládeži, která se uskuteční v Praze v termínu 8. až 9. listopadu 2013. Cílem
konference je poskytnout diskuzní platformu pro další směřování podpory dětí a mládeže
v České republice, informovat odbornou veřejnost o nových možnostech financování aktivit
pro děti a mládež a nabídnout prostor pro sdílení zkušeností a metod z této oblasti.
Konkrétní informace o místě a čase konání akce, včetně programu konference, budou zveřejněny na konci léta
na webových stránkách MŠMT a ČNA.
Odkazy na zdroje související s tématem:
O mládeži na webu MŠMT
Mládež v akci
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Kulatý stůl na téma práce s mládeží a její přínos pro zaměstnanost
mládeže v Irsku
Ve dnech 20. a 21. června 2013 proběhl v irském Celbridge kulatý stůl na téma práce s mládeží a její přínos pro
zaměstnanost mladých lidí. Odborníci na práci s mládeží, tvůrci politiky mládeže, výzkumníci a zástupci obchodu
a průmyslu z různých zemí EU se v průběhu dvou dnů zabývali otázkou, jakým způsobem nejlépe využít potenciál práce
s mládeží pro podporu zaměstnanosti mladých lidí.
Výstupem kulatého stolu je Dublinská deklarace, stanovující klíčové principy ve čtyřech hlavních oblastech: Zlepšení
viditelnosti potenciálu práce s mládeží. Budování nových partnerství mezi prací s mládeží a zaměstnavateli. Přiznání
hlavní role práci s mládeží v souvislosti s iniciativami na podporu zaměstnanosti mladých lidí na úrovni EU, zejména při
implementaci Záruky pro mládež. Záruka kvality a inovativnosti práce s mládeží.
Irská ministryně pro děti a mládež Frances Fitzgerald uvítala výstupy Dublinské deklarace a zdůraznila,
že nezaměstnanost mladých lidí je velkou výzvou vyžadující zapojení aktérů z celé řady oblastí. Výstupy kulatého stolu
poukazují na nezbytnost uznávání práce s mládeží, která má jedinečný potenciál vybavit mladé lidi dovednostmi,
žádanými v současné době na trhu práce - jako jsou například schopnost vedení, komunikace, práce v týmu
a podnikavost. Ministryně zaslala před jednáním Evropské rady Dublinskou deklaraci jejímu předsedovi
H. van Rompuyovi a ministrům pro mládež všech členských států.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Dublinská deklarace

Studie Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě
V rámci Evropského týdne mládeže zveřejnila Evropská komise studii
Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě. V souladu
se stanovením cílové skupiny programu Mládež v akci se studie zaměřuje
na mladé lidi ve věku 13 až 30 let. Studie se dotýká šesti klíčových témat:
zastoupení mladých lidí se zvláštním zřetelem na organizace mládeže;
angažovanost mladých lidí na rozhodovacích procesech politiky
se zvláštním zřetelem na strukturovaný dialog; účast mladých lidí
ve volbách včetně vyhodnocení e-hlasování a kampaní v sociálních
médiích; další formy organizované i neorganizované účasti včetně
dobrovolnictví; role mainstreamových médií a nových médií na posílení
účasti mládeže na demokratickém životě a vyloučení mladých lidí a jejich vztah k účasti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Studie Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě
Politické působení a evropské občanství jak je vnímáno mladými lidmi
Další informace o účasti mladých lidí - šetření Eurobarometru
Zdroj fotografie: Facebook/EuropeanYouthPortal
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Seminář o národním rámci kvalifikací a kvalitě vzdělávání
Dne 24. června proběhl v Praze diskuzní seminář „Jak spolu souvisí
národní rámec kvalifikací a kvalita vzdělávání?“. V jeho úvodu popsala
Milada Stalker z českého Koordinačního centra EQF (Evropského rámce
kvalifikací) současnou situaci v zavádění EQF a národních rámců
kvalifikací u nás i jinde v Evropě. Všechny evropské státy vytvořily
národní rámce kvalifikací nebo pracují na jejich vzniku, přičemž více než
polovina států přiřadila své úrovně kvalifikací k EQF. Vytváření
národních rámců je sice náročným, ale podle zkušeností evropských zemí užitečným procesem, během něhož dochází
k lepší komunikaci mezi sektory vzdělávání.
Hostem semináře byla Ewa Chmielecka, vedoucí katedry vzdělávací politiky z Varšavské Vysoké školy ekonomické, která
představila polský národní rámec kvalifikací a proces jeho vytvoření. Na závěr semináře shrnul Tomáš Feřtek kampaň
Česko mluví o vzdělávání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropský rámec kvalifikací
Česko mluví o vzdělávání
Zdroj fotografie: Národní ústav pro vzdělávání/EQF
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
České školství v mezinárodním srovnání
CEDEFOP - Statistický přehled odborného vzdělávání a celoživotního učení v evropských zemích
CEDEFOP - Přehled indikátorů použitých ve statistickém přehledu
Nové informace hodnotící fungování jednotného vnitřního trhu
Sociální ekonomika a podnikání - průvodce sociální Evropou - přehled popisující situaci a vývoj v oblastech
zaměstnanosti, sociálních věcí, sociálního začleňování a organizace sociální ekonomiky (družstva, sdružení, nadace atd.)

EU KALENDÁŘ NA ČERVENEC A SRPEN
08.07.2013:
10.07.2013:
12.07.2013:
15. až 16.07.2013:
22. až 24.07.2013:
31.07. až 01.08.2013:
26.08. až 28.08.2013:

Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Jednání Řídící skupiny k databázím EQF/Ploteus – 3rd Joint EQF/Ploteus Portal
Steering Group/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání/Vilnius
Neformální Rada pro konkurenceschopnost/Vilnius
Přípravné setkání k EU konferenci o mládeži/Vilnius
Evropský řídící výbor/Vilnius

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rks@msmt.cz, petra.kundeliusova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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