Europass
Evropská komise přijala v lednu 2004 návrh pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
EU o jednotném rámci pro transparentnost kvalifikací a kompetencí. Návrh byl koncipován
s přihlédnutím k celoživotnímu vzdělávání a integroval různé nástroje podporující
transparentnost kvalifikací a kompetencí do jednotného rámce označeného termínem
„Europass“. Rozhodnutí o využívání tohoto nástroje přijal Evropský parlament a Rada EU
dne 15.12.20041, nabyl účinnosti 1.ledna 2005 a je závazný pro všechny členské státy EU,
ESVO/EHP a kandidátských států. Oficiálně pak byl proces uplatňování Europassu zahájen
na konferenci v Lucemburku na přelomu ledna a února roku 2005.
Již v průběhu roku 2004 probíhaly přípravné práce na národní a evropské úrovni směřující k.
ustavení rozhodujících orgánů pro implementaci Europassu v jednotlivých členských zemích
EU. V každé členské zemi EU jsou od počátku roku 2005 postupně ustavována Národní
centra Europass (National Europass Centre – NEC), která realizují a koordinují všechny
požadované činnosti. Aktivity vztahující se k realizaci rozhodnutí o zavedení Europassu na
národních úrovních mají finanční podporu Společenství výlučně prostřednictvím ročních
grantů udělených Národním centrům Europass.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí vedení ze dne 21.května
2004, č.j. 16 085/04-23 tímto úkolem v České republice pověřilo Národní ústav odborného
vzdělávání (NÚOV), který zřídil jako svoji součást Národní centrum Europass ČR
(NCE ČR) na základě Pověřovací listiny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
3. března 2005. NCE ČR oficiálně zahájilo svoji činnost pro veřejnost úvodní konferencí,
která proběhla 30. března 2005. V tomto roce také začaly být postupně realizovány všechny
potřebné aktivity spojené s řešením tohoto evropského projektu a tato činnost pokračuje do
současnosti dalšími činnostmi, kterými je zabezpečeno poskytování všech dokumentů
Europassu veřejnosti.

Aktivity Národního centra Europass Česká republika
-

-

koordinovat ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními subjekty činnosti související
s poskytováním nebo vydáváním dokumentů Europassu, popřípadě vykonávat tyto
činnosti;
vytvořit a spravovat vnitrostátní informační systém o dokumentech Europassu
v souladu s předpisy o ochraně údajů;
podporovat a propagovat používání Europassu, kromě jiného prostřednictvím služeb
poskytovaných na internetu;
zajistit ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními subjekty, aby občané měli
k dispozici příslušné informace a pokyny týkající se Europassu a jeho dokladů;
usnadnit poskytování informací a pokynů o vzdělávacích příležitostí v Evropě, o
národní vzdělávací soustavě, a o jiných otázkách souvisejících s mobilitou za účelem
uplatnění na trhu práce a vzdělávání, zejména prostřednictvím úzké koordinace
s příslušnými službami Společenství a vnitrostátními službami;
spravovat podpůrné finanční prostředky Společenství určené pro všechny činnosti
související s Europassem na vnitrostátní úrovni;
zapojit se do evropské sítě NEC.

Poskytování dokumentů Europassu
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci
Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) začleňuje do Europassu pět následujících
dokumentů, některých již v minulosti přijatých a v původních členských zemích EU používaných, které byly
upraveny pro potřeby nového jednotného rámce a umožňují posoudit kvalifikaci, kompetence, vzdělávací cestu a
pracovní zkušenosti držitele:
•
•
•
•
•
•

Europass - životopis (osobní a profesní kompetence),
Europass – jazykový pas (jazykové znalosti),
Europass - mobilita (zkušenosti s mezinárodní mobilitou),
Europass – dodatek k osvědčení (pro profesní kvalifikace),
Europass – dodatek k diplomu (pro diplomy vysokých a vyšších odborných škol)

Tyto nástroje byly vytvořeny v rámci Evropského společenství, Evropskou komisí, Radou Evropy nebo organizací
UNESCO a upraveny pro potřeby Europassu. Vzhledem k tomu, že Evropská komise poskytla Národním centrům
obecný rámec pro jejich aktivity a ponechala jim dostatek prostoru pro řešení systému zavádění tohoto nástroje
v jednotlivých zemích. NCE ČR vytvořilo mimo jiné mechanismy spolupráce s organizacemi, v jejichž kompetenci
je některé dokumenty Europassu vydávat.

Informace o možnostech získání jednotlivých dokumentů Europassu jsou k nalezení na webových stránkách
Národního centra Europass Česká republika - www.europass.cz.
Kontakt:
Národní centrum Europass ČR
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271 / 6
102 00 Praha 10
tel.: +420 274 022 347
fax: +420 274 863 473

Další informace:
europass@nuov.cz
http://europass.cedefop.europa.eu/

