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do stádia

prosazování

ověř
ených

inovativních

produkt ů do

praxe

podpoř
it př
ipravovaná výroční konference CIP EQUAL 19. 11. 2007, ježbude
zaměř
ena zejména na tvůrce politik. Realizace některých projektů se chýlí
ke svému záv ěru, proto byl v zá ř
í př
ipraven pro rozvojová partnerství seminář
k uzavírání projektů. S uzavíráním programu CIP EQUAL vš
ak nedochází
k úplnému ukončení podpory vývoje inovativních nástrojů a mezinárodní
spolupráce. V ř
íjnu doš
lo totižke schválení nového Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, do kterého budou p ř
eneseny některé principy
CIP EQUAL a v rámci kterého bude využ
ívána dobrá praxe vyvinutá projekty
CIP EQUAL.

Nová výzva k př
edkládání ž
ádostí
Na konci zář
í 2007 byla vyhláš
ena v poř
adí jižpátá a pravděpodobně
poslední výzva k př
edkládání ž
ádostí o finanční podporu z CIP EQUAL,
v rámci které se př
edpokládá př
idělení prostř
edků aždo výš
e 127 mil. Kč.
Výzva je zaměř
ena na aktivity související se š
íř
ením a prosazováním
inovativních nástrojů do politiky a praxe s cílem zajistit rovné podmínky
na trhu

práce. Realizace těchto aktivit

je velmi

důlež
itá vzhledem

k inovativnímu charakteru programu, protož
e je nezbytné zajistit využ
ití
nových nástrojův praxi a př
ípadně realizovat změny v př
ísluš
ných politikách
na lokální, regionální i národní úrovni.

Zpravodaj Iniciativy Společenství EQUAL je vydáván ve spolupráci národní podpůrné struktury a ř
ídícího orgánu CIP EQUAL. Cílem
zpravodaje je informovat š
irokou veř
ejnost o průběhu CIP EQUAL v České republice. CIP EQUAL je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kontakt na redakci: equal.nps@cz.pwc.com, 251 152 252, Web:
http://www.equalcr.cz.
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Jednotlivé projekty musí být realizovány nikoli samostatnými subjekty ale více
organizacemi sdruž
enými v tzv. rozvojových partnerstvích. Projektové ž
ádosti
mohly být podávány jednak stávajícími projekty CIP EQUAL, tak i novými adhoc vytvoř
enými partnerstvími. Např
íklad v př
edchozí výzvě vzniklo několik
rozvojových partnerství (RP) např
íč stávajícími projekty, jejichžspolupráce
byla nastartována činností tzv. národních tématických sítí CIP EQUAL (NTS).

V rámci páté výzvy bylo
k 31. ř
íjnu doručeno 47
ž
ádostí. Ukončení
hodnotícího procesu se
př
edpokládá do konce
tohoto roku.

17. ř
íjna se uskutečnil seminářpro ž
adatele dodatečné výzvy, v rámci
kterého byli ž
adatelé seznámeni s vymezením podporovaných aktivit,
uznatelných nákladů, postupem př
i vyplnění elektronické ž
ádosti Benefit
apod.
Termín pro př
edkládání ž
ádostí byl stanoven na 31. ř
íjna 2007. V termínu bylo
doručeno 47 ž
ádostí. Ukončení hodnotícího procesu se p ř
edpokládá
do konce tohoto roku. Nové projekty by tak mohly zahájit svoji činnost
v lednu 2008.

Seminářk ukončení projektů
I kdyžhlavní pozornost je v současné době věnována formulaci výstupů
projektůa zejména pak jejich prosazování do praxe a politik, zároveňjižbyly
zahájeny př
ípravné práce na formální ukončení projektůa celého programu.
V pátek 14. zář
í proběhl seminářpro zástupce projektůCIP EQUAL na téma
ukončení projektů. Několik projektůukončí svou činnost jižna konci roku 2007,
velká větš
ina pak v průběhu druhé poloviny roku 2008 (projekty CIP EQUAL
zahájily svou činnost v první poloviněroku 2005). Na seminář
i byl p ř
edstaven
doporučený harmonogram ukončovacích prací na projektech, který by jim
měl napomoci k časnému naplánování a rozvr ž
ení těchto činností. Uzavírání
projektů CIP EQUAL bude o to náročnějš
í, ž
e mnohé projekty jsou ř
ízeny
v rámci poměrně rozsáhlých partnerství. Na seminář
i byl dále prezentován
formát závěrečné technické a finanční monitorovací zprávy, které mají
jednotlivé projekty povinnost zpracovat. Technické zprávy budou obsahovat
shrnutí celkového průběhu realizace projektu, hlavní výstupy a „produkty“,
i to, jak realizátoř
i projektů uplatňovali př
i naplňování projektových cílů
principy

partnerství, společného rozhodování, mezinárodní spolupráce

a prosazování rovnosti mezi ž
enami a muž
i. Ve finanční zprávě bude
vyúčtována poskytnutá zálohová platba a zároveňbude poslední mož
ností
vykázat výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektů. Řídící orgán CIP EQUAL
také vydal metodický pokyn pro ukončení projektů, který shrnuje celý proces
závěrečné administrace projektu. Tento dokument spolu s nejčastějš
ími
otázkami a odpověďmi ze seminář
e byly zveř
ejněny na www.equalcr.cz.
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Ukončení projektů je prvním z kroků pro uzavř
ení celého programu, který
by měl být ukončen do 31. bř
ezna 2010. Do té doby je tř
eba provést
závěrečnou certifikaci (ž
ádost o platbu Evropské komisi) a zpracovat
závěrečné zprávy za ř
ídící a platební orgán.

Certifikace CIP EQUAL
Řídící orgán CIP EQUAL

(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

k 30. 9. 2007

př
edlož
il

platebnímu

k certifikaci

formulář výdajů

na

orgánu
podíl

(Ministerstvo

financí

ČR)

prostř
edků financovaných

z Evropského sociálního fondu (ESF) ve výš
i 14,49 mil. EUR. Platební orgán
vš
echny tyto prostř
edky následně certifikoval a př
edlož
il př
ísluš
nou ž
ádost
o platbu z ESF Evropské komisi. Touto částkou bylo zároveň jižs výrazným
př
edstihem splněno pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005, stanovené
na částku 13,18 mil. EUR. Toto pravidlo zjednodu š
eně ř
íká, ž
e prostř
edky,
které se Evropská komise zaváž
e poskytnout členskému státu v roce „n“, je
nutné zrealizovat do dvou let. V př
ípadě, ž
e členský stát toto nesplní, hrozí
na nerealizované výdaje automatické zruš
ení závazku Evropské komise.
Cílem certifikace je získání ujiš
tění o tom, ž
e nastavené ř
ídící a kontrolní
systémy zajiš
ť
ují ř
ádné finanční ř
ízení, a ž
e jsou př
i implementaci dodrž
ovány
př
edpisy

Evropských

společenství

a

národní

př
edpisy

vztahující

se k poskytování pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Řídící orgán
CIP EQUAL je povinen př
edlož
it k certifikaci veš
keré podklady, které podají
ujiš
tění o oprávněnosti provedených plateb konečným př
íjemcům.

Výroční konference CIP EQUAL ČR 2007
Dne 19. listopadu 2007 se v Praze uskuteční druhá výroční konference CIP
EQUAL. Na konferenci budou př
edstaveny dosaž
ené úspěchy programu,
respektive jednotlivých projektů CIP EQUAL. Projekty, zástupci národních
tématických sítí a pozvaní experti budou prezentovat inovativní nástroje
vyvinuté k vytvář
ení rovných př
ílež
itostí př
i hledání a udrž
ení zaměstnání
skupin ohrož
ených diskriminací, které by měly změnit dosavadní postupy
praktikované na trhu práce i ovlivnit relevantní oficiální politiky na národní
a evropské úrovni.

Dne 19. listopadu 2007
se v Praze uskuteční
druhá výroční
konference CIP EQUAL.
Na konferenci budou
př
edstaveny dosaž
ené
úspěchy programu,
respektive jednotlivých
projektůCIP EQUAL.
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Konferenci zahájí místopř
edseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Petr Nečas a mezi dalš
ími ř
ečníky bude vrchní ř
editelka sekce pro oblast
Správy služ
eb zaměstnanosti Marie Bílková, pověř
ená vrchní ř
editelka
sekce pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů Iva Š
olcová
a zástupce Evropské komise z Generálního ř
editelství pro zaměstnanost,
sociální věci a rovné př
ílež
itosti Walter Faber.
Mezi pozvanými hosty jsou např
íklad experti národních tématických sítí,
ř
editelé ú ř
adů práce, zástupci krajských úř
adů, magistrátů, vysokých š
kol
ař
ídících orgánůCIP EQUAL dalš
ích členských státůEU.

Konference bude po úvodní části v plénu probíhat formou workshopů, kdy
v dopolední

i

odpolední

části

proběhnou

souběž
né

prezentace

jednotlivých NTS. V rámci prezentací bude část věnována pro př
edstavení
činnosti NTS jejím př
edsedou, na kterou naváž
í rozvojová partnerství
s př
edstavením vybraných produktů. V př
edsálí konference bude probíhat
výstavka produktůvybraných projektů.

Zajímavé výstupy projektů
3 produkty pod lupou, 3 otázky na jejich tvůrce
Reintegrační program pro osoby bez př
ístř
eš
í
Na pomoc lidem bez př
ístř
eš
í je zaměř
en projekt nazvaný Od osmi do čtyř
rozvojového partnerství „Asistence“. Užod roku 2004 ho spolu s dalš
ími
partnery realizuje Slezská diakonie sídlící v Českém Těš
íně. Hlavním cílem je
zlepš
ení zaměstnatelnosti sociálně znevýhodn ěných občanů bez př
ístř
eš
í
a jejich zpětná integrace do společnosti a na pracovní trh. Projekt
se specializuje na oblasti, které se ukazují jako nejvíce problémové pro lidi
bez domova, a to bydlení, vzdělávání a získání zaměstnání. Jedná se
o projekt

zahrnující

návrh

nových

ř
eš
ení

této

problematiky,

jejich

zpracování aždo podoby metodik a také experimentální pilotní ověř
ení
v praxi.
V rámci realizace projektu současněprobíhají tř
i vzájemněúzce propojené
programy „Bydlení s asistencí“, „Učení s asistencí“ a „Práce s asistencí“.
Program „Učení s asistencí“ nabízí mož
nost absolvovat motivačně
vzdělávací kurz, jehožnáplní je posílit sebedůvěru a objevit nebo znovu
nalézt schopnosti a dovednosti, které zvýš
í š
anci obstát na trhu práce.
Program „Bydlení s asistencí“ př
edstavuje novou formu ubytování cílové
skupiny v rámci flexibilních bytůza podpory asistenta.
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Program „Práce s asistencí“ umož
ňuje zapojit se do pracovní terapie, jejímž
cílem je pomoci člověku zjistit jeho př
ednosti a najít oblast, ve které by
se mohl uplatnit. Projekt je ř
eš
en na půdě rozvojového partnerství deseti
významných organizací z moravskoslezského regionu, zainteresovaných
na ř
eš
ení uvedené problematiky. Patř
í mezi něstátní instituce, vysoká š
kola,
neziskové organizace i soukromé firmy.
Monika Klimková
projektová asistentka
1) Co považ
ujete za největš
í úspěch Vaš
eho projektu?
Jako organizace pociť
ujeme několik významných př
ínosů realizace
projektu „Od osmi do čty ř
“. Podař
ilo se vyvinout a ověř
it nové metody
a techniky práce s lidmi bez domova, vytvoř
it vzdělávací program uš
itý
na míru specifické cílové skupině osob bez př
ístř
eš
í, vytvoř
it a akreditovat
agenturu práce.
Jako velmi důlež
itá a efektivní pro naš
i práci s lidmi bez domova se ukázala
spolupráce firem, institucí a organizací, která by, nebýt naš
eho projektu,
jinak nejspíš nevznikla. Velmi inspirativní byla také výměna zkuš
eností
se zahraničními partnery v Polsku a Holandsku.
Nejvýznamnějš
ím ukazatelem úspěš
nosti naš
eho projektu je vš
ak skutečný
návrat

osob

bez př
ístř
eš
í zapojených

do

projektu

na

trh

práce

a do „běž
ného“ ž
ivota. Ke konci projektu můž
eme ř
íct, ž
e 70 % už
ivatelů
zapojených do projektu získalo zaměstnání a téměřvš
ichni opustili azylový
dům a

bydlí samostatně v

tréninkových

bytech

nebo ve zcela

samostatném bydlení.
2) Jak reaguje veř
ejnost na výstupy Vaš
eho projektu?
K naš
emu př
ekvapení veř
ejnost reagovala velmi vstř
ícně a pozitivně. P ř
i
realizaci jednotlivých projektových aktivit se lidé zajímají o projekt, jeho cíl
a př
ínos pro společnost. Ptají se na ž
ivotní př
íběhy naš
ich klientů,
dostáváme materiální dary pro potř
ebné už
ivatele.
V současné době př
ipravujeme konferenci „S klíčem v kapse aneb zase
bydlím a pracuji“, která se bude konat 1. listopadu 2007 v Karviné.
Tématem konference budou nové př
ístupy v práci s osobami bez př
ístř
eš
í
vyvinuté a ověř
ené př
i realizaci projektů financovaných z Evropského
sociálního fondu.

Hlavním cílem tohoto
projektu je zlepš
ení
zaměstnatelnosti
sociálně
znevýhodněných
občanůbez př
ístř
eš
ía
jejich zpětná integrace
do společnosti a na
pracovní trh.
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3) Kde vidíte svůj produkt za 3 roky?
Jedním z cílů projektu „Od osmi do čtyř
“ je také vytvoř
ení podmínek
pro udrž
itelnost ověř
ených metodik a jednotlivých programů, např
íklad
prostř
ednictvím vytvoř
ení agentury práce.

Ale už dnes je zř
ejmé,

ž
e to nebude vůbec jednoduché. Lidé, pro něžse u nás vž
ilo označení
„bezdomovci“, např
íklad v České republice de iure neexistují – neexistuje
pro něprávní význam.
I př
esto naš
e organizace pociť
uje stále větš
í zájem a potř
ebnost ř
eš
ení
problematiky osob bez př
ístř
eš
í systémověa uceleně, př
edevš
ím ze strany
místních samospráv. V sou časné době př
ipravujeme společně s městem
Český Těš
ín otevř
ení azylového domu, kde využ
ijeme znalosti a zkuš
enosti
získané z realizace tohoto projektu, město Karviná uvaž
uje o včlenění námi
vytvoř
ených metod a technik v rámci komunitního plánování atd.
Asistenční centra pro podnikatelky
Moravská asociace podnikatelek a mana ž
erek (MAPM) se sídlem v Brn ě
otev ř
ela v rámci projektu CIP EQUAL tř
i Asistenční centra – dvě v Brn ě
a jedno ve Zlíně – s cílem pomáhat ž
enám v období zahájení podnikání
a prvních tř
ech letech podnikání, a to př
edevš
ím formou individuálních
poradenských

služ
eb,

specifických

vzdělávacích

kurzů, odborného

poradenství a individuálního vedení.

Dosud bylo v rámci
naš
eho projektu
vytvoř
eno 47 firem a
vzniklo 54 nových
pracovních míst.

Mona Nechvátalová
koordinátorka projektu
1) Co považ
ujete za největš
í úspěch Vaš
eho projektu?
V rámci naš
eho projektu se ukázalo, ž
e mezi ž
enami je velký zájem jak
o poradenské služ
by, tak o odborné seminář
e, kterých jsme uspoř
ádali
dosud celkem 44 a kterých se zúčastnilo př
es 400 osob. Užpo roce projekt
splnil naš
e očekávání a máme radost, ž
e je o něj zájem. Do tř
í
Asisten čních center př
iš
lo více než1000 ž
en, zodpověděli jsme př
es 1100
dotazů, a ťužpř
i osobních návš
těvách, mailem nebo telefonicky. Dosud
př
iš
lo na svět v rámci naš
eho projektu 47 firem a bylo vytvoř
eno 54 nových
pracovních míst. Ž
eny př
icházely během roku s různými podnikatelskými
nápady. Provozování restaurací či kaváren, „kamenné“ i internetové
obchody, úklidová firma, kurýrní služ
ba, zpracování filmů, ruční mytí aut,
výroba š
perků, malování na tělo, relaxační salon, stř
íhání psů, anglická
š
kolka, dokonce i výroba potravinových doplňků… a to jsou jen některé
z nich.
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Zajímavé je, ž
e mezi klientkami bylo i několik cizinek, větš
inou ze zemí
bývalého Sovětského svazu.
2) Jak reaguje veř
ejnost na výstupy Vaš
eho projektu ?
Zaznamenali jsme velmi pozitivní zájem ze strany médií jak o „úspěš
né
př
íběhy ž
en“, tak o výsledky česko-irského průzkumu, který mapuje názory
400 ž
en na podnikání v Irsku a u nás. Veř
ejnost projevila o aktivity projektu
velký zájem.

To potvrdilo nášpůvodní př
edpoklad, ž
e tyto služ
by jsou velmi potř
ebné
a podporují vstup ž
en do podnikání, čímžjim pomáhají ř
eš
it často velmi
slož
ité problémy př
i vstupu na trh práce.
3) Kde vidíte svůj produkt za 3 roky?
Výsledky projektu budeme prezentovat 12. listopadu na mezinárodní
konferenci v budově Senátu Parlamentu ČR. Jsme př
esvědčeny, ž
e náš
projekt by bylo mož
né úspěš
ně implementovat do systému podpory
podnikání v České republice. To vš
ak nezále ž
í jen na nás, ale př
edevš
ím
na podpoř
e podnikání ž
en ze strany českých politických stran, která je
v porovnání s jinými evropskými zeměmi minimální.

Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního př
ístupu k odměňování
muž
ůa ž
en za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zam ěstnavatele
Pracovní program Rovné odměňování realizovaný v rámci projektu
Prolomit vlny se zabývá tématikou rozdílného odměňování muž
ůa ž
en
v zaměstnaní. Jedním z produktů, který vznikl v tomto pracovním
programu, je př
íručka „Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního
př
ístupu k odměňování muž
ůa ž
en za stejnou práci či práci stejné
hodnoty pro zaměstnavatele“.

Metodika je určena pro zaměstnavatele, který chce zjistit, zda v platové
politice nejsou skrytá diskriminační hodnocení, a poskytuje mu návod, jak
př
ípadnou platovou diskriminaci odhalit a jak problém napravit.
Metodika nejdř
íve vysvětluje klíčové pojmy tématu, jako je např
íklad
odměna nebo př
ímá a nepř
ímá platová diskriminace a na př
íkladech
ukazuje jednotlivé typy diskriminace.

Pracovní program
Rovné odměňování se
zabývá tématikou
rozdílného odměňování
muž
ůa ž
en
v zaměstnaní.
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Součástí je návrh metody, jak identifikovat práce stejné hodnoty
a zhodnotit, zda dochází k rovnému odměňování ve dvou modelových
podnicích s méně nežpadesáti a více než padesáti zaměstnanci. Př
i
hodnocení

je

posuzována

kvalifikace,

dovednosti,

odpovědnost,

pož
adovaná pracovní zátěža pracovní podmínky. Hodnotiteli by podle
metodiky měli být zástupci hodnocených profesí, rovnoměrněby měli být
zastoupeni mu ž
i a ž
eny. Během hodnocení musí být zváž
eno procentní
rozlož
ení důlež
itosti jednotlivých oblastí podle př
edpoklad ůdané profese
a konkrétní firmy a dále př
iděleny body podrobnějš
ím faktorům (např
íklad
odpovědnost za lidi nebo psychická zátěž
) ovlivňujícím náročnost dané
práce.
Metodika rovného odměňování byla vybrána do validace za koalici
proEquality, projektu Prolomit vlny, v rámci NTS -E, př
edběž
ný termín

V rámci projektu
Prolomit vlny proběhlo
úspěš
něpilotní testování
metodiky rovného
odměňování, a to
v nemocnici BrnoBohunice.

validace je prosinec 2007.
Petra Kubálková
koordinátora projektu

1) Jaké jsou úspěchy a problémy př
i zpracovávání výstupu?
V rámci projektu Prolomit vlny proběhlo úspěš
něpilotní testování metodiky,
a to v nemocnici Brno -Bohunice (zpráva z testování není veř
ejnědostupná
z d ůvodů citlivých informací, které jsou př
i auditu rovného odměňování
testovány). V současné doběhledáme druhého zaměstnavatele, který by
se nechal metodikou otestovat, a to na území hl. m. Prahy, Bohuž
el
platová politika spadá do oblasti, která je v ka ž
dé firmě velmi citlivá
a ochota

oslovených

zaměstnavatelů zpř
ístupnit

citlivé

informace

o způsobu odměňování je velmi nízká. Druhého zaměstnavatele tedy stále
hledáme a uvítáme, pokud se do testování př
ihlásí i zájemce, kterého jsme
př
ímo neoslovili.
2) Existuje poptávka po rovném odměňování mu ž
ůa ž
en?
Ano, ale

zatím ne v takové

míř
e, aby

rovné

odměňování bylo

př
evládajícím trendem v odměňování u zaměstnavatelských subjektů.
Sice se nám poda ř
ilo publikovat článek o metodice ve Zpravodaji Rovné
př
ílež
itosti

do

firem

(č. 6/2007),

číslo

bylo

věnováno finančnímu

odměňování muž
ůa ž
en, ale očekáváme, ž
e téma rovného odměňování
– za stejnou práci (práci stejné hodnoty), stejná odměna – se stane
v brzké doběcelospolečenským tématem, a to u žz toho důvodu, ž
e rozdíl
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v odměňování mezi muž
i a ž
enami se dlouhodobě pohybuje na rozdílu
25 % a se stoupajícím zastoupením ž
en na vedoucích pozicích bude
problematika rovného odměňování vracejícím se evergreenem.

3) Kde vidíte svůj produkt za 3 roky?
Do tř
í let bychom chtěli alespoň částečně prosadit některé prvky rovného
odměňování do platové politiky zaměstnavatelů.
V současné době zahajujeme spolupráci s Českomoravskou konfederací
odborových svazů, pro kterou jsme př
ipravili krátký dokument Principy
sjednávání kolektivních (tarifních) smluv s ohledem na zásadu rovného
odměňování muž
ůa ž
en (viz www.proequality.cz). Tento dokument spolu
s metodikou bereme za základní stavební kameny platové politiky.
Druhý

plánovaný

krok

pro

prosazení

nediskriminačního

př
ístupu

k odměňování v praxi je zapracování metodiky rovného odměňování
do nabídkového balíku genderového auditu, který je v současné dob ě
slož
en ze vzdělávacího programu manaž
erů/manaž
erek a genderového
auditu.

Výstupy projektů, projektové aktivity
o

17

mezinárodních

partnerství

Equal z deseti

zemí

se seš
lo

na společné recepci v Bruselu, která byla věnována tématu
propojení Lisabonské strategie s Evropskou strategii zaměstnanosti.
Jedním z poř
adatelů bylo i Partnerství pro České Š
výcarsko,
př
íjemce dotace z CIP EQUAL Město Krásná Lípa. O výstupech
z recepce budeme informovat v dalš
ím čísle Zpravodaje.

o

V rámci projektu rozvojového partnerství Tvá Budoucnost, př
íjemce
dotace Vyš
š
í odborná š
kola Dakol a Stř
ední š
kola Dakol bylo
vytvoř
eno 9 inovativních vzdělávacích programů. Jednalo se
o kurzy š
ička, evropský svář
eč, gastronomické služ
by, oš
etř
ovatel
a pečovatel, start k podnikání, rozvoj ústní a písemné komunikace,
ř
idič, počítačová gramotnost a jednotný program, který zahrnuje
kvalifikace montér suchých staveb, malíř
, povrchové úpravy.
Inovativnost

vzdělávacích

programů

spočívá

v kombinaci

formálního a neformálního př
ístup. Součástí je využ
ití terapeutických
metod a poradenských a motivačních programů.

17 mezinárodních
partnerství Equal z deseti
zemí se seš
lo na
společné recepci
v Bruselu, která byla
věnována tématu
propojení Lisabonské
strategie s Evropskou
strategii zaměstnanosti.
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Národní tématické sítěCIP EQUAL (NTS)
V rámci národních tématických sítí CIP EQUAL (NTS) se dle jednotlivých
tématických oblastí sdruž
ují zástupci rozvojových partnerství (projektů CIP
EQUAL), tvůrci politik, nezávislí experti a dalš
í lidé se zájmem o danou
problematiku. Cílem vytvoř
ení a fungování takových sítí je výměna
zkuš
eností, zpětná vazba tvůrcům

inovativních nástrojů a společné

prosazování vytvoř
ených inovací do politiky a praxe. V tomto čísle př
ináš
íme
novinky z NTS B – Proces zakládání podnikůa rozvoj individuálního podnikání.

Národní tématická síťB – Proces zakládání podniků a rozvoj
individuálního podnikání
Členové národní tématické sítě B se seskupili kolem společného tématu –
podpory

Vedle teoretické výuky
by bylo vhodné prosadit
také praktickou výuku.
Např
íklad studenti
stř
edních š
kol by se
v rámci odborné praxe
mohli seznámit
s podnikatelským
prostř
edím
prostř
ednictvím tzv.
manager shadowing .

pro

začínající

podnikatele.

Spolu

s dvanácti

rozvojovými

partnerstvími se na společných jednání schází také experti z relevantních
institucí, např
. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Správy služ
eb
zaměstnanosti či Českomoravské záruční a rozvojové banky. Nověby měly
ř
ady expertůdoplnit také zástupci úř
adůpráce.
Ve své mainstreamingové strategii si tato tématická síťvytyčila tř
i základní
oblasti. První je motivace a odbourávání bariér, které často brání rozjezdu
vlastní ž
ivnosti. Jedním z cílů tématické sítě je proto prosadit výuku
podnikání do osnov základních a stř
edních š
kol. Vedle teoretické výuky by
bylo vhodné prosadit také praktickou výuku. Např
íklad stu denti stř
edních
š
kol by se v rámci odborné praxe mohli seznámit s podnikatelským
prostř
edím prostř
ednictvím tzv. manager shadowing, jehožsmyslem je, ž
e
studenti se př
ímo účastní běž
ných mana ž
erských aktivit.
Neméně důle ž
itou je dle členů NTS také oblast zvýš
ení informovanosti
a poradenství. Ze spolupráce několika rozvojových partnerství vzeš
el proto
návrh na vytvoř
ení jednotné sítěporadenských míst. Ta by mohla vzniknout
např
íklad př
i jednotných registračních místech. Centra by měla poskytovat
služ
by jako diagnostiku klienta (zjiš
ť
ování jeho kompetencí, mož
ností),
poradenství v oblasti financování či konzultaci obchodních plánů.
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Konečně tř
etím bodem mainstreamingové strategie je zlepš
ení př
ístupu
ke kapitálu. V této oblasti by členové rádi zvýš
ili dostupnost mikrokreditů
pro podnikatele, a to prostř
ednictvím změkčení vstupních podmínek
do programu START Operačního programu Podnikání a inovace.

Validace produktů vyvíjených v rámci
CIP EQUAL
V rámci CIP EQUAL je zdůrazňován význam úsilí a času věnovaného
sebehodnocení, kritické analýze, společné reflexi a př
ípravě na š
íř
ení
a prosazování produktů do relevantní politik a praxe. V květnu 2007 byla
vš
em rozvojovým partnerstvím v rámci CIP EQUAL př
edstavena metodologie
validace produktů.
Př
i validaci je vybraný produkt hodnocen čty ř
mi skupinami – externími
experty, peers (zástupci NTS nebo projektů z obdobné tématické oblasti),
potencionálními už
ivateli a samotnými autory produktu. Validace má čtyř
i
hlavní cíle:
o

zajistit š
irš
í reflexi ve vztahu k produktům, které jsou vyvíjeny nebo
jsou

již vyvinuté,

zejména

v rámci

rozvojových

partnerství

a národních tématických sítí;
o

zajistit vyš
š
í kvalitu – soustavněprodukty vylepš
ovat;

o

dosáhnout vš
eobecného uznání produktů;

o

zdokonalit strategii a plán pro š
íř
ení a prosazování produktu

V průběhu měsícůzář
ía ř
íjna jižproběhly první validační jednání konkrétních
produktů. Validován byl např
íklad kurz pracovní rehabilitace „Základy
obsluhy osobního počítače, práce s internetem a elektronickou poš
tou pro
sluchověpostiž
ené a neslyš
ící“ př
íjemce Free Art Records s. r. o. Validačního
jednání se např
íklad účastnili experti z ř
ad vysokých š
kol, úř
adu práce,
zástupce národní tématické sítě D a zároveň cílová skupina sluchově
postiž
ených. Produkt byl vš
emi skupinami validovaný, tj. byla prokázána jeho
kvalita a př
idaná hodnota. Z jednání vzeš
la drobná doporučení, která budou
ze strany autorů zapracována. Určitá doporučení byla směř
ována i
budoucím poskytovatelům kurzu tzn. např
. úř
adům práce.

Dalš
í validační jednání produktů CIP EQUAL jsou naplánována v průběhu
podzimu a zimy 2007. Dne 6. prosince 2007 proběhne v poř
adí jiždruhý
seminář pro

př
íjemce

organizovaný

národní

podp ůrnou

ve spolupráci s ř
ídícím orgánem právěk tématu validace.

strukturou

Př
i validaci je vybraný
produkt hodnocen
čtyř
mi skupinami –
externími experty, peers
(zástupci NTS nebo
projektůz obdobné
tématické oblasti),
potencionálními
už
ivateli a samotnými
autory produktu.
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EQUAL v Evropě
„From Practice to Policy“ – závěrečná konference CIP EQUAL
v Irsku
„Otázka není, co EQUAL můž
e udělat pro mě, ale co já můž
u udělat pro
EQUAL. “ Tak zněla jedna z klíčových myš
lenek závěrečné konference CIP
EQUAL v Irsku, která se konala 9. ř
íjna 2007 v Dublinu. Konference nesla
název „From Practice to Policy: Promoting Equality in the Labour Market“
(Od praxe k politice: Prosazování rovnosti na trhu práce).

V letech 2001 – 2007 CIP EQUAL v Irsku podpoř
il celkem 43 rozvojových
partnerství. Bylo do něj zapojeno více než 450 různých organizací
jak ze soukromé, tak i veř
ejné sféry, s cílem vytvoř
it, pilotněověř
it a prosadit
inovativní ř
eš
ení pro odstraňování nerovností a diskriminace na trhu práce.
Závěrečná konference byla jednak př
ílež
itostí shrnout nejdůlež
itějš
ích
ponaučení

plynoucích

z dosavadní

realizace, jednak

př
edstavením

největš
í úspěchůvš
ech 22 projektů, které jsou v současné doběrealizovány
v rámci druhého kola CIP EQUAL.

Na konferenci měly vš
echny projekty mo ž
nost př
edstavit výsledky své
práce formou tiš
těných i elektronických výstupů na stáncích. Konferenci

„Otázka není, co EQUAL
můž
e udělat pro mě, ale
co já můž
u udělat pro
EQUAL.”

oficiálně zahájil pan Michael Ahern, ministr pro inovační politiku odboru
podnikání, obchodu a zaměstnanosti, který kromě jiného zdůraznil,
ž
e i malé projekty a organizace mohou významně př
ispět ke zlepš
ení
situace v zaměstnanosti, a to zejména š
íř
ením nástrojů a strategií
k odstranění

nerovností

a

diskriminace

na

trhu

práce.

Závěrečná

konference byla zaměř
ena na prezentaci výsledků projektů ve čtyř
ech
klíčových oblastech – zavádění jednotného systému poskytování služ
eb,
rozmanitost služ
eb, podpora rovných š
ancí/kompetencí zaměstnanců
a problematice dostupnosti pracovních míst. Za kaž
dou oblast vystoupil
zástupce určité skupiny př
íjemců, který popsal nejdůlež
itějš
í úspěchy
realizovaných

projektů. Prostř
ednictvím

video-vstupů dostali

prostor

k vyjádř
ení svých zkuš
eností s programem i zástupci cílových skupin
a zaměstnavatelů. Konkrétním př
íkladem je př
ípadová studie z Dětské
fakultní nemocnice, Temple Street, která poskytuje zaměstnání osobám
s různým sociálním zázemím a pracuje na principu tzv. univerzálního
př
ístupu.
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Zástupci projektů se shodli na tom, ž
e nejv ětš
í problém spočívá v malé
informovanosti klíčových aktérů, jako jsou zaměstnavatelé a odbory.
Zároveň byl

vysloven

záměr

a

odhodlání

projektů pokračovat

v mainstreamingových aktivitách i po skončení realizace programu EQUAL.

Evropský sociální fond 2007 – 2013
Mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie
V zář
í 2007 se pod patronací Evropské komise – Generálního ř
editelství
pro zaměstnanost, sociální věci a rovné př
ílež
itosti konalo první setkání tzv.
kontaktních osob pro mezinárodní spolupráci z jednotlivých členských zemí.
Cílem tohoto setkání bylo zejména navázat kontakty mezi zástupci
členských zemí a diskutovat roli kontaktních osob. Dalš
ím bodem byly otázky
implementace mezinárodní spolupráce, problematika synchronizovaných
výzev,

uznatelných

nákladů a

databáze

usnadňující

vyhledávání

potenciálních zahraničních partnerů.
Velmi

diskutovaným

tématem

byla

př
idaná

hodnota

mezinárodní

spolupráce, účastníci se shodli na tom, ž
e mezinárodní spolupráce bude
podporována pouze v tom př
ípadě, pokud př
íjemce prokáž
e její př
idanou
hodnotu pro cíle svého projektu.
Během tohoto setkání Evropská komise prezentovala informaci o zahrnutí
mezinárodní

spolupráce

Na mezinárodní

spolupráci

v ESF

programech

bude

v rámci

v období

117

2007

operačních

–

2013.

programů

financovaných z ESF v tomto období alokováno celkem cca 3 mld. Eur.
Ve 42

operačních

programech

bude

mezinárodní

implementována jako specifická prioritní osa.

Více informací viz:
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/200710transnat_en.cfm.

spolupráce

V zář
í 2007 se pod
patronací Evropské
komise – Generálního
ř
editelství pro
zaměstnanost, sociální
věci a rovné př
ílež
itosti
konalo první setkání tzv.
kontaktních osob pro
mezinárodní spolupráci
z jednotlivých členských
zemí.
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Evropský

sociální

fond

v České

republice

v novém

programovém období

Oblast lidských zdrojůje v Evropské unii podporována z prostř
edkůEvropského
sociálního fondu (ESF), který byl př
ed padesáti lety vytvoř
en s cílem ř
eš
it
problémy v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. V jednotlivých
členských státech EU jsou finanční prost ř
edky ESF využ
ívány prostř
ednictvím
tzv. operačních programů.

V České republice je rozvoj lidských zdro jů v novém období 2007 – 2013

Evropský sociální fond
byl př
ed padesáti lety
vytvoř
en s cílem ř
eš
it
problémy v oblasti
zaměstnanosti a
sociálního začleňování.

na rozdíl od programového období 2004 – 2006 podporován tř
emi operačními
programy:

Lidské

zdroje

a

zaměstnanost,

Vzdělávání

pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Vš
echny tyto programy byly
16. ř
íjna 2007 schváleny a podepsány Evropskou komisí.

Češ
tí ž
adatelé o podporu mohou získat z prostř
edků Evropského sociálního
fondu až 3,8 mld. EUR, př
ičemž spolu s nezbytným spolufinancováním
ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, co žčiní cca 124 mld. Kč.
Finanční prostř
edky jsou rozlo ž
eny následovně:

v mil. EUR
OP Lidské zdroje
a zam ěstnanost
OP Vzd ělávání
a konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

EU

Státní
rozpočet ČR

celkem

Ř
ídící orgán

1837

320

2157

MPSV ČR

1829

323

2152

MŠ
MT ČR

108

19

127

MHMP
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Za ř
ízení Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ (OP LZZ)
je zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V tomto programu
je mož
no získat dotace na aktivní politiku zaměstnanosti na oblast dalš
ího
vzdělávání zaměstnanců, sociální začleňování a na podporu rovných
př
ílež
itostí ž
en a muž
ů. Dále bude z programu podpoř
ena modernizace
veř
ejné zprávy a mezinárodní spolupráce.

Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ je v gesci
Ministerstva š
kolství, mláde ž
e a tělovýchovy ČR. Ten je určen na rozvoj
a zkvalitňování celého vzdělávacího systému.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti prostř
ednictvím modernizace
systémů počátečního, terciárního a dalš
ího vzdělávání, jejich propojení
do komplexního systému celož
ivotního učení a zlepš
ení podmínek ve
výzkumu a vývoji.

Operační program „Praha Adaptabilita“, určený pro území hl. m. Prahy,
který je ř
ízen a implementován Magistrátem hl. m. Prahy, je rozpracován
do tř
í základních priorit. Je zaměř
en na podporu rozvoje znalostní
ekonomiky, podporu vstupu na trh práce a modernizaci počátečního
vzdělávání.

Ž
adatelem v rámci OP LZZ můž
e být jakákoli fyzická a právnická osoba,
která má sídlo v České republice a bude př
ímo zodpovědná za př
ípravu
ař
ízení projektu – nesmí působit jako prostř
edník.

Své projekty mohou př
edkládat do vyhláš
ených výzev následující instituce
a organizace: ústř
ední státní správa, úř
ady práce, územní samospráva
(kraje,

města,

obce),

vzdělávací

instituce,

sociální

partneř
i

(zaměstnavatelé a odbory), nevládní neziskové organizace, poskytovatelé
sociálních suž
eb apod. Není nutné, aby měl projekt celorepublikový
charakter. Některé výzvy pro př
edkládání grantových projektů budou
naopak obsahovat regionální specifika.

Ž
ad atelé musí počkat se zasláním projektu ažna vyhláš
ení př
ísluš
ných
výzev, které budou vyhlaš
ovány průběž
n ě. První výzvy lze očekávat
ke konci roku 2007.

V České republice je
rozvoj lidských zdrojů
v novém období 2007 –
2013 podporován tř
emi
operačními programy.
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Podávání ž
ádostí je u uzavř
ených výzev časově omezeno, větš
inou je
na zpracování projektu 8 týdnů od zveř
ejnění výzvy. Poté je vyhodnocují
externí hodnotitelé, eventuelně hodnotitelská komise, jejichž závěry
finálně posuzuje výběrová komise. U otevř
ených výzev bude mož
né
zpracovávat a př
edkládat ž
ádosti průběž
ně.

V programech
spolufinancovaných z
ESF je poskytována
podpora aždo výš
e
100 % uznatelných
nákladůprojektu.

Ž
adatel si můž
e př
ipravit, podat i realizovat více projektův rámci OP LZZ,
popř
. ESF, ale i v rámci jednotlivých výzev. Návrhy projektůvš
ak musí mít
odliš
ný projektový záměr.

V programech spolufinancovaných z ESF je poskytována podpora
aždo výš
e 100 % uznatelných nákladůprojektu. Po ž
adateli není obecn ě
pož
adována finanční spoluú čast. Výjimkou jsou projekty, ve kterých jsou
př
íjemci povinni zajistit soukromé spolufinancování (nap ř
. finanční pomoc
má charakter veř
ejné podpory, mzdové př
íspěvky apod.). Avš
ak je nutné
si uv ědomit, ž
e ž
adatel bude pot ř
ebovat některé vlastní finanční zdroje
na náklady, které nejsou v rámci OP LZZ způsobilé (např
íklad investice)
nebo na p ř
eklenovací období mezi vyúčtováním jednotlivých záloh.
Vš
echny podrobné a aktuální informace jsou dostupné na stránkách
www.esfcr.cz. Zde se zájemci mohou poučit o vš
ech podmínkách
jednotlivých programů a oblastí podpory. Projekty mohou také v ž
dy
konzultovat s př
ísluš
ným vyhlaš
ovatelem výzvy.

