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Partnertsvo EURES-T Beskydy vzniklo v roku 2007 s cieľom podporiť cezhraničnú pracovnú mobilitu
v regiónoch Moravskosleszkého kraja, v okresoch Prudnik, Nysa a Glubczyce, Opolského vojvodstva,
južných okresoch Sliezska (Katowického vojvodstva) a okresoch Čadca, Námestovo a Žilina v Žilinskom
samosprávnom kraji.
Partnerstvo bolo vytvorené miestnymi úradmi práce a sociálnymi partnermi, medzi ktorých patria
odborové združenia, združenia zamestnávateľov a obchodné komory z prihraničných oblastí všetkých
zúčastnených krajín. Títo partneri podpísali Rámcovú dohodu partnerstva platnú do 31.12.2014.
Zo začiatku EURES-T Beskydy zastrešovalo rôzne formy dvoj a viacstrannej spolupráce medzi
jednotlivými partnermi, ktoré začali ešte pred vznikom samotného partnerstva, no posledné tri roky
sa partneri snažili všetky tieto čiastkové formy spolupráce zjednotiť do spoločných ročných plánov
aktivít, z ktorých by mali osoh všetci partneri .
Čo sa týka plánu aktivít EURES-T Beskydy 2013-2014, v tomto rozpočtovom období chceli partneri
zavŕšiť aktivity, ktoré boli predstavené v pôvodnom trojročnom pláne aktivít EURES 2010-2013 pred
reformou EURES a zároveň predstaviť aktivity, v ktorých by partneri mohli pokračovať aj po tejto
reforme.
Veľtrhy práce sa opäť ukázali ako veľmi obľúbené náborové aktivity v prihraničnom regióne Beskýd,
pri ktorých sa mohli nenásilnou formou stretnúť zamestnávatelia a uchádzači o zamestnanie na neutrálnej pôde. V súlade s osvedčenou praxou, partneri zorganizovali niekoľko menších sektorovo alebo na špecifickú skupinu klientov zameraných veľtrhov. Umožnilo to zapojiť sa do týchto veľtrhov aj
takým partnerom, ktorí by sa pravdepodobne veľkých podujatí nezúčastnili. Rovnako v súlade s osvedčenou praxou, partnerstvo na jar organizovalo veľtrhy práce zamerané na uchádzačov o zamestnanie a sezónnych pracovníkov a na jeseň veľtrhy práce, ktoré boli spojené s burzami informácií
a vzdelávania. Celkovo sa na veľtrhoch zúčastnilo 11400 návštevníkov a 397 vystavovateľov. Medzi
vystavovateľmi boli zamestnávatelia, súkromné zamestnávateľské agentúry a vzdelávacie inštitúcie
EURES-T Beskydy aktívne podporovalo mobilitu mladých a cezhraničné programy študentských praxí
aj minulosti a chcelo by tieto programy podporovať aj v budúcnosti. Snaha zamerať sa na podporu
mladých absolventov vstupujúcich prvýkrát na trh odzrkadľuje potrebu miestneho trhu práce, kedy
sa začína prejavovať na trhu práce enormný nedostatok mladých s technickými zručnosťami. Predpokladá sa len nárast tejto potreby v regióne, partnerstvo sa pokúsilo reagovať na túto potrebu aktivitou študentských výmenných praxí v prihraničí (G.7B), táto aktivita bola veľmi pozitívne prijatá ako
zamestnávateľmi tak aj vzdelávacími inštitúciami.
Spolupráca so zamestnávateľmi bola dobrá, bol zaznamenaný zvýšený záujem zamestnávateľov nielen o študentské výmenné praxe, ale aj o účasť na veľtrhoch a iných stretnutiach so zamestnávateľmi,
ktoré poriadali jednotlivé úrady práce.
Aj v roku 2013/2014 sa organizovali školenia pre zamestnancov jednotlivých úradov práce o cezhraničnej pracovnej mobilite, o zmenách v zdravotnom a sociálnom poistení a iných zmenách
v susedných krajinách, ktoré majú priamy dopad na miestny trh práce. EURES-T Beskydy sa taktiež usilovalo, aby sa v súlade s Plánom aktivít EURES poradci z oblasti Beskýd zúčastnili školení na EÚ úrovni.
EURES-T Beskydy pod vedením EURES-T Beskydy pokračovalo okrem zmluvných partnerov v ďalšej
spolupráci aj s inými partnermi, ktorí sú aktívni v cezhraničnej oblasti. Medzi týchto partnerov patrili

EZUS TRITIA, EURES-T Danubius a cezhraničné partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poprad-Dunajec. Spolupráca s Tritiou a partnerstvom Poprad-Dunajec vyústila do príprav spoločných aktivít spojených s monitoringom pohybu cezhraničných pracovníkov medzi Poľskom a Slovenskom a návrhu
prípravy prípadovej štúdie udržateľnosti start-upového inkubátora v cezhraničnom regióne Beskýd.
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EURES-T Beskydy spolupracovalo s miestnymi samosprávami, partnerstvo bolo pozvané cez UPSVR
Čadca aby sa zapojilo do prípravných prác na Stratégii regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v sekcii trhu práce. Partneri boli taktiež prizvaní na pripomienkovanie akčného plánu cezhraničnej iniciatívy Třinecko pod záštitou občianskeho združenia EUROSCHOLA. Zástupci vyššie uvedených partnerov sa zapájali do aktivít EURES-T Beskydy buď ako pozvaní hostia alebo vystavovatelia
na aktivitách EURES-T Beskydy, zástupci Tritie a Euroscholy sa zúčastnili zasadnutí Riadiaceho výboru,
partnerstvo úzko spolupracovalo s EURES-T Danubius najmä pri príprave aktivity G7.C

Plán aktivit EURES-T Beskydy 2013/2014
Smernica 1: Zlepšenie prístupu k službám EURES
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G1.A Školenia pre zamestnancov verejných poskytovateľov služieb zamestnanosti o cezhraničnej
pracovnej mobilite.
Školenia sú nástrojmi, ktoré by mali pomôcť zlepšiť interakciu medzi zamestnancami úradov práce
prvého kontaktu a klientami týchto úradov.
Tieto školenia by mali zlepšiť schopnosti zamestnancov spolupracovať s inými organizáciami
pôsobiacimi na trhu práce a cieľovými skupinami ako sú napríklad zamestnávatelia. Vyškolený pracovník úradu práce by mal byť schopný napríklad poradiť zamestnávateľovi najlepší spôsob, ako získať
pracovníkov v súlade s jeho špecifickými požiadavkami aj v rámci cezhraničného trhu prácu. Primerane vyškolený pracovník by mal byť schopný v praxi implementovať koordinačné nariadenia o cezhraničnej mobilite, získaný všeobecný prehľad o európskom trhu práce by ho mal uschopniť hľadať
nové a inovatívne metódy pomoci klientom na miestnom trhu práce.
V rámci plánu aktivít 2013/2014 sa uskutočnili nasledovné školenia:
28. 11. 2013 PUP Bielsko-Biala (Školenie pre 10 zamestnancov na pobočke v Czechowiciach-Dziedziciach
ohľadom podpory uchádzačov o zamestnanie v zahraničí a o formách pomoci vracajúcim sa pracujúcim
migrantom).
05. 12. 2013 UPSVR Namestovo (42 zamestnancov o trendoch na európskom trhu práce, o podpore cezhraničného dochádzania za prácou, o EURES-T Beskydy aktivitách a o propagácii voľných pracovných miest prostredníctvom siete EURES a EURES-T Beskydy).
14. 01. 2014 PUP Wodzislaw Śłąski (11 kariérnych poradcov a pracovníkov informačných centier pri miestnych samosprávach; školenie bolo o EU pracovnej mobilite, programoch určených pre mladých a o spolupráci v rámci siete EURES a EURES-T Beskydy).
04. 02. 2014 PUP Wodzislaw Ślaski (10 zamestnancov o pracovnej mobilite v rámci EÚ, spolupráca s partnermi v rámci siete EURES a EURES-T Beskydy).
19. 02. 2014 PUP Jastrebie-Zdroj (9 zamestnancov o EURES službách a o spolupráci v rámci EURES-T
Beskydy).
12. 05. 2014 PUP Prudnik (14 zamestnancov o propagácii voľných pracovných miest v Čechách).
11. 12. 2014 KOP UPCR Frydek-Mistek (11 zamestnancov z odelenia služieb zamestnanosti).
			

G1.A Školenie pre zamestnancov VSZ v Námestove

G1.B Spolupráca s médiami a tlač článkov o službách EURES-T Beskydy a cezhraničnej pracovnej
mobilite
Cieľom aktivity bolo priebežne informovať verejnosť o cezhraničnej pracovnej mobilite pomocou
článkov nad rámec tých, ktoré boli súčaťou informačnej kampane spojenej s organizáciou veľtrhov,
stretnutí zamestnaváteľov a iných aktivít jednoročného plánu.

G1.C Obnova webovej stránky EURES-T Beskydy, prepojenie tohto portálu s inými podobnými
portálmi v prihraničnej oblasti. Obnova a aktualizácia informačných a propagačných materiálov
Obnova stránky bola dokončená v devembri 2014, tejto obnove predchádzala dlhodobá diskusia na
stretnutiach Riadiaceho výboru a v rámci stretnutí s Informačnou pracovnou skupinou . Bol zmenený celkový vzhľad a zmenila sa aj vnútorná architektúra stránky. Nový responzívny dizajn umožňuje stránku prehliadať na akomkoľvek elektronickom zariadení, graficky sa štruktúra prispôsobila európskemu portálu EURES a národným EURES podstránkam.
Webová stránka umožňuje poradenstvo s EURES poradcom vo vybranom jazyku, očakávame, že
v priebehu jej používania sa rozšíri sekcia FAQ.
Webstránka EURES-T Beskydy zaznamenala v priemere 180 návštev za mesiac (3400 za celé rozpočtové obdobie) a má potenciál rásť, ak bude pravidelne aktualizovaná. Väčšina návštevníkov bola
na stránku EURES-T Beskydy presmerovaná z poľských webov a to najmä zo stránok poľských verejných služieb zamestnanosti. V súčasnosti sa vedú rokovania s prevádzkovateľmi iných portálov poskytujúcich služby na cezhraničnej úrovni o forme vzájomného prepojenia ponúk práce.
G.1D EURES-T Beskydy Informačné dni a vytvorenie informačného bodu pre klientov
Obe aktivity mali za cieľ informovať klientov partnerov EURES-T Beskydy o možnostiach zamestnávania sa v zahraničí ako aj o životných a pracovných podmienkach v prihraničných oblastiach. Informačné dni boli zorganizované PUP Zywiec, PUP Bielsko-Biala.
PUP Zywiec si pripomenul výročie vzniku EURES-T Beskydy 06.12.2013 na svojej webovej stránke, pri
tejto príležitosti taktiež zorganizoval tri stretnutia pre klientov PUP Zywiec, kde boli prítomné propagačné materiály a letáky o aktivitách cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy a o cezhraničnej
pracovnej mobilite.
27.03.2014 PUP Zywiec zorganizoval stretnutie pre 13 účastníkov o podmienkach otvorenia si vlastnej
živnosti v prihraničnej oblasti.
Čo sa týka PUP Bielsko-Biala, 06.12.2013 pripravil informačný stánok s letákmi informujucími
o voľných pracovných miestach a pracovnej mobilite v cezhraničnom regióne a taktiež o nových
iniciatívach EURES (napr. Your first EURES Job). Tento stánok bol pripravený asistentom EURES, ktorý
bol k dispozícii, aby odpovedal návštevníkom PUP Bielsko-Biala na ich prípadné otázky.
Okrem toho PUP Bielsko - Biala zorganizoval stretnutia 21.06. 2013 a 04.10.2013 pre uchádzačov
o zamestnanie a nezamestnaných ohľadom poskytovaných EURES a EURES-T Beskydy služieb. Stretnutia sa zúčastnilo 20 účastníkov.
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PUP Nysa uviedla vo svojej pravidelnej publikácii článok o cezhraničnej mobilite spolu s rozhovorom
s koordinátorom (bez toho, aby bol tento článok naviazaný na špecifickú aktivitu v rámci plánu), UPSVR Námestovo vydal niekoľko článkov o cezhraničnej pracovnej mobilite a o jej všeobecnom prínose
pre región v niekoľkých vydaniach miestnych novín v súlade s pôvodným plánom aktivít.

Smernica 2: Služby pre zamestnávateľov
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G.2A Hľadajme pracovníkov za hranicou (iniciatíva)
Rovnako ako v minulosti, cieľom aktivity bolo vytvoriť priestor pre náborové aktivity v cezhraničnom regióne
tým, že sa vytvoria prepojenia medzi zamestnávateľmi v rovnakých sektoroch hospodárstva. Stretnutie sa
uskutočnilo 26.11.2014 v Námestove. Zúčastnilo sa ho 15 účastníkov, ktorí zastupovali 4 zamestnávateľov
a miestne Úrady práce v Námestove (Slovensko) a Zywci (Poľsko).
Prítomní zamestnávatelia predstavili svoje plány týkajúce sa zamestnanosti v najbližšom roku. Počas týchto
prezentácií boli v krátkosti predstavené očakávané prepúšťania a očakávané voľné pracovné miesta v roku
2015. Taktiež na stretnutí boli predstavené návrhy ďalšiej možnej spolupráci medzi miestnymi Úradmi práce
a zamestnávateľmi prítomných zástupcov. Stretnutie bolo pozitívne ocenené zo strany zamestnávateľov, ktorí
vyjadrili svoju nájdej, že takáto forma spolupráce bude prebiehať aj v budúcnosti. Zamestnávatelia taktiež
prisľúbili, že sa zapoja do programu študentských výmených praxi, ktoré začnú v januári 2015.
G.2B Informačný deň pre poľských zamestnávateľov (nábor zamestnancov v poľských prihraničných
oblastiach)
18.12.2014 sa uskutočnilo stretnutie s názvom „Prijímanie do zamestnania v cezhraničnej oblasti“, ktoré
sa uskutočnilo v klube zamestnávateľov PUPu Zywiec. Zúčasnilo sa ho 11 predstaviteľov z 30 pozvaných
regionálnych zamestnávateľov. Stretnutie sa zameralo na možnosti, ktoré poskytuje zamestnávanie cezhraničných pendlerov, na spôsoby ako propagovať voľné pracovné miesta v rámci siete EURES a cez portál
EURES-T Beskydy. Časť stretnutia bola venovaná informáciam o spôsoboch podpory zamestnávania rizikových
skupín (ako sú dlhodobo nezamestnaní absolventi) zo strany slovenských a poľských úradov práce.
G.2C Stretnutie so zamestnávateľmi na Slovensku
Cieľom týchto stretnutí bolo posilniť prepojenia medzi kľúčovými zamestnávateľmi a úradmi práce
v prihraničnom regióne. Na stretnutiach boli zamestnávateľom poskytnuté informácie o zmenách
v legislatíve týkajúcej sa zamestnávania cudzincov a informácie o nových spôsoboch zverejňovania
ponúk práce. Ďalším cieľom stretnutí bolo poskytnúť odborné poradenstvo pre zamestnávateľov,
ktorí majú ťažkosti nájsť špecialistov na jednotlivé pracovné pozície a uvažovať spolu so zamestnávateľmi o možnosti zamestnať na takúto pozíciu človeka dochádzajúceho spoza hraníce.
Uskutočnili sa tri stretnutia, 10.03.2014 v Námestove, 11.03.2014 v Žiline, 18.03.2014 v Čadci.
Zúčastnilo sa ich 53 zástupcov štyridsiacich zamestnávateľov.
Kľúčové témy stretnutí boli:
Súčastný stav na trhu práce v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti
Zmeny v legislatíve v zamestnávaní občanov EÚ a tretích krajín na Slovensku
Súčasné európske trendy v oblasti mobility
Aktivity EURES-T Beskydy zamerané na zametnávateľov vrátane študentských výmenných praxi

G2.A Hľadajme pracovníkov za hranicnou
v Námestove

G2.B Stretnutie s poľskými zamestnávateľmi v Zywci

Smernica 3: Poskytovanie služieb osobám hľadajúcim si prácu, osobám plánujúcim zmeniť zamestnanie a nezamestnaným
G.3A Obnova, tlač a distribúcia informatora o životných a pracovných podmienkach v poľsko-slovensko-českej prihraničnej oblasti
V tejto aktivite nastali zmeny, no v každom prípade aktuálne informácie o životných a pracovných
podmienkach v cezhraničných oblastiach Poľska, Slovenska a Čiech sú k dispozícii na www.eurestbeskydy.eu. Konečná aktualizácia údajov prebehla 18.12.2014. Aktualizácia údajov by sa mala uskutočniť každých 6 mesiacov EURES poradcami, ktorí sú zapojení v Informačnej pracovnej skupine.

G.3B Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania Zywiec
Veľtrh sa uskutočnil 24.04.2014 v Centre Kométa Zywiec. Boli pozvané všetky cieľové skupiny, zúčastnilo
sa ho 500 návštevníkov a 32 vystavovateľov. K dispozícii bolo 500 ponúk práce, ktoré zahŕňali ponuky
práce aj zo Slovenska a Čiech. Na veľtrhu sa uskutočnilo 140 náborových pohovorov. Pridruženého
seminára o životných a pracovných podmienkach na Slovensku sa zúčastnilo 18 účastníkov.
G.3C Veľtrh remesiel a zamestnanosti Artifex 2013
Veľtrh sa uskutočnil 12.11.2013 v Spoločenskom dome v Bruntáli, zúčastnilo sa ho 1168 návštevníkov
(904 študentov), 26 vystavovateľov. Tak ako v predchádzajúcich rokoch vystavujúci zamestnávateľ
zdieľal výstavný priestor so školami, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie v sektorovom zameraní
zamestnávateľa. Pomoc pri organizácii veľtrhu bola súčasťou záverečných odborných skušok miestnej
Obchodnej akadémie. Bola zabezpečná preprava pre poľských návštevníkov z Prudnika a Glubczyc.
Vystavujúci zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie vyjadrili svoju spokojnosť s aktivitou a chceli by
v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti, 97% uchádzačov o zamestnanie vyjadrilo spokojnosť s náborovými pohovormi a 88% bolo spokojných s uvedenými pracovnými miestami. Čo sa týka
študentov, 70% z nich potvrdilo, že bolo rozhodnutých o svojej kariére pred účasťou na tomto veľtrhu,
no viac ako štvrtina prehodnotila svoje rozhodnutie po tomto veľtrhu.
G.3D Cezhraničný veľtrh práce – Burza informácii o vzdelávaní a zamestnanosti
Veľtrh práce sa uskutočnil 06.11.2013 v Dome Kultúry Čadca, zúčastnilo sa ho 2606 návštevníkov
(906 uchádzačov o zamestnanie), 41 vystavovateľov. Samotná aktivita bola zavŕšením celoročnej
spoluppráce Pedagogicko-psychologickej poradne v Čadci, Úradu práce, sociálnych vecía rodiny
Čadca a výchovných poradcov jednotlivých škôl. Na pridruženej konferencii sa zúčastnilo 28 rôznych
odborníkov (riaditelia vzdelávacich inštitúcii, manažéri ľudských zdrojov vystavujúcich zamestnávateľov). Na tejto konferencii sa diskutovalo o budúcnosti technického vzdelávania v prihraničnom
regióne Čadca a o možnej spolupráci s inými ako zvyčajnými zamestnávateľmi pri implementácii miestnych programov študenských praxi. Veľtrh bol spropagovaný v miestnej tlači, na rôznych kontaktných bodoch, na webových stránkach Úradu práce Čadca a EURES-T Beskydy. Vyplnené dotazníky
vrátilo 203 účastníkov, viac ako 65% bolo spokojných so všetkými aspektami veľtrhu. Organizátori boli
rovnko spokojní, aj keď sa ukázala potreba užšej spolupráce s rodinami študentov končiacich ročníkov,
nakoľko vyzerá, že rodina je kľúčovým aspekom pri výbere budúceho povolania v tomto regióne.
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G.3B-K Miestne cezhraničné trhy práce
Hlavným cieľom pri organizovní veľtrhov práce bolo umožniť klientom partnerov prístup k informáciam o voľných pracovných miestach, o zmenách v životných a pracovných podmienkach v cezhraničnej
oblasti Beskyd, predstaviť perspektívy ďalšieho odborného vzdelávania a zamestnávateľom umožniť
otvorený prístup k potencionálnym zamestnancom.
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G.3E Veľtrh chránených dielni a pracovísk Čadca
Jednodňová aktivita, na ktorej boli prezentované chránené dielne a pracoviská s cieľom osloviť uchádzačov
o zamestnanie so zníženou pracovnou schopnosťou. Veľtrh sa uskutočnil 12.12.2013 a zúčastnilo sa ho
19 vystavovateľov a 780 návštevníkov, z toho 450 uchádzačov o zamestnanie. Veľtrhu predchádzalo
stretnutie so zamestnávateľmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. Toto stretnutie sa zameralo
na formy podpory ako na Slovensku, tak aj v Čechách zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. V priemere 90-92% účastníkov bolo spokojných alebo veľmi spokojných
s veľtrhom, trochu menej (v priemere 80-88%) bolo spokojných alebo veľmi spokojných s ponukami práce.
G.3F Cezhraničný veľtrh práce Perspektíwy, Nysa
Najväčší veľtrh práce zorganizovaný v západnej časti EURES-T Beskydy v spolupráci s Českou obchodnou komorou v Jeseníku. Zameral sa na spoluprácu so súkromnými agentúrami zamestnávania, zachoval svoj cezhraničný charakter, ale tiež zahrnul vystavovateľov z nemecky hovoriacich krajín. Veľtrh sa
uskutočnil 28.03.2014 v hale Dieceziálnej strednej školy pod záštitou PUP Nysa, WUP Opole a iných
partnerov EURES- T Beskydy. Navštívilo ho takmer 3000 ľudí, bolo tam prítomných 38 vystavovateľov
z Poľska, Čiech a Nemecka. Vystavujúci zamestnávatelia vyjadrili záujem záčastniť sa podobných aktivít aj v budúcnosti. PUP Nysa urobil následný prieskum medzi návštevníkmi, pri ktorom 156 ľudí
potvrdilo, že sa zamestnalo v priamom dôsledku svojej účasti na tomto veľtrhu.
G.3G Cezhraničný veľtrh práce, Glubczyce
Veľtrh sa uskutočnil 17.09.2014, zúčastnilo sa ho 500 návštevníkov a 37 vystavovateľov, z ktorých
bolo 20 zamestnávateľov, 6 Úradov práce, 2 súkromné pracovné agentúry a 9 vzdelávacich inštitúcii.
Veľtrh bol zorganizovaný v spolupráci so strednými školami, Úradom práce v Opole a českými inštituciami v okrese Bruntál. K dispozícii bolo 350 ponuk práce z nich viac ako 200 zo zahraničia. Súčasťou
veľtrhu bola krátka konferencia o sieti EURES a o službách prevadzkovaných cez túto sieť.
G.3H Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania Cieszyn
Jednodňový pravidelný jarný veľtrh práce sa uskutočnil 06.06.2014 na Zámku v Cieszynie, ktorého súčasťou
boli konferencia o školeniach a programoch pracovných praxi v regióne a seminár o životných a pracovných podmienkach vrátane podnikania v Poľsku, Čechách a na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 42 vystavovateľov, medzi ktorými boli zamestnávatelia, verejné služby zamestnanosti, súkromné pracovné agentúry
a vzdelávacie inštitúcie. V ponuke bolo 1400 pracovných ponúk, veľtrhu sa zúčastnilo 250 návštevníkov.
G.3I Európske dni práce, Cezhraničný veľtrh práce Prudnik
Veľtrh práce, ktorý bol súčasťou Európskych dní práce sa uskutočnil 11.04.2014 v Mestskej hale
Spojenej školy v Prudniku. Zúčastnilo a ho 850 návštevníkov a počet vystavovateľov dosiahol 50.
95% vystavovateľov bolo spokojných s miestom veľtrhu, organizáciou aktivity, 90% vystavovateľov by
sa pravdepodobne zúčastnilo podobnej aktivity aj v budúcnosti. Čo sa týka návštevníkov, 70% bolo
spokojných s ponúknutými pracovnými miestami, rovnako považovali za veľmi zaujímavé rekvalifikácie, 80% účastníkov by sa zúčastnilo takejto události aj v budúcnosti.
G.3J Veľtrh vzdelávania a zamestnanosti mladých Třinec, Frýdek-Místek
Dve jednodňové aktivity, jedna sa uskutočnila 05.11.2013 v Národnom dome vo Frýdku-Místku, po
nej nasledoval Veľtrh vzdelávania 12.11.2013 v Kultúrnom dome Trisia v Třinci. Oboch aktivít sa
zúčastnilo 83 vystavovateľov (z toho 13 sa zúčastnilo oboch). Tieto veľtrhy navštívilo približne 2000
absolventov, študentov uvažujúcich o ďalšom vzdelávani a uchádzačov o zamestnanie, ktorí by chceli
zlepšich svoju pozíciu na trhu práce cez ďalšie vzdelávanie a rekvalifikácie. Kľúčovými vystavovateľmi
boli vzdelávacie inštitúcie a školy, veľtrhu sa zúčastnili taktiež spoločnosti špecializujúce sa v auto-

mobilovom, metalurgickom a ťažkom priemysle, tieto spoločnosti prezentovali spôsoby podpory
vzdelávania mladých a odborný rozvoj mladých v rámci svojich spoločností.

G.3L Nebojme sa technických odborov
Cieľom tejto špecifickej aktivity bolo motivovať študentov končiacich základné školy na štúdium stredných škôl s technickým zameraním, nakoľko región zaznamenáva dlhodobý nedostatok absolventov
s technickým vzdelaním a záujem o technické odbory medzi študentami klesá. Dve jednodňové aktivity, jedna sa mala uskutoniť vo Frýdku-Místku a druhá v Žiline. Každá aktivita sa mala skladať z dvoch
časti, prvá časť sa mala venovať situácii na aktuálnom trhu práce s očakavaným predpokladmom rozvoja, najmä čo sa týka zamestnanosti mladých a očakávaných nedostatkových profesii na trhu práce.
V druhej časti prítomní predstavitelia zamestnávateľov mali prezentovať pracovné podmienky vo svojich fabrikách a možnosti zamestnania mladých absolventov.
Stretnutie vo Frýdku –Místku bolo zorganizované v súlade s pôvodným návrhom, zúčastnilo sa ho 6
základných škôl (40 účastníkov) a 5 zamestnávateľov z oblasti Frýdku- Místku a Třinca.
Študenti sa zapojili do kvízov, ktoré pripravili organizátori, prítomní zamestnávatelia prezentovali
rôzne aktivity, ktoré poriadajú pre študentov, rôzne programy študentských praxí a formy podpory
miestnych škôl v oblasti. Stretnutie v Žiline sa neuskutočnili.

G3.C Veľtrh práce Artifex 2013

G3.D Veľtrh práce v Čadci, sprievodná konferencia

G3.F Veľtrh práce Perspektywy v Nyse

G3.G Cezhraničný veľtrh práce v Glubczycach
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G.3K Mládežnícke dni práce OHP Bielsko-Biala
Dva jednodňové veľtrhy zorganizované predovšetkým pre mladých bez ukončeného formálneho vzdelania. Okrem zamestnávateľov boli ako vystavovatelia prizvané vzdelávacie inštitúcie a preškolovacie
inštitúcie, ktoré prevádzkujú učnovské programy. Prvý veľtrh sa uskutočnil 23.05.2014 v Národnom
kultúrnom dome v Cieszyne a druhý 13.06.2014 v Centre celoživotného vzdelávania v Bielsko-Bialej. Veľtrhu v Tešíne sa zúčastnilo 31 vystavovateľov a 320 návštevníkov (k dispozícii bolo 924 voľných
pracovných miest, 100 dobrovoľníckych miest a 30 učňovských praxí). Veľtrhu v Bielsko-Bialej sa
zúčastnilo 28 vystavovateľov a 220 návštevníkov (k dispozícii bolo 954 voľných pracovných miest a 170
dobrovoľníckych a učňovských praxí). Obe aktivity boli spropagované v mládežnických poradenských
centrách, na úradoch miestnej samosprávy a v miestnych médiach. Bola to jedna z kľúčových aktivít
organizovaných zo strany OHP v regióne Sliezsko.

G3.I Cezhraničný veľtrh práce v Prudniku

G3.K Mládežnícke dni práce OHP, otvorenie
v Bielsko-Biała
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Guideline 4: Spolupráca s inými sieťami
G.4A Informačné fórum
Cieľom aktivity bolo rozšíriť vedomosti u pracovníkov prvého kontaktu partnerov EURES-T Beskydy
o sociálnom a zdravotnom poistení v jednotlivých krajinách partnerstva a o spôsoboch cezhraničnej
výmeny informácii medzi inštitúciami operujucími na trhu práce v súlade s koordinačným nariadením
o voľnom pohybe pracovníkov. Táto aktivita vychádza z podobných aktivít, ktoré sa uskutočnili
v rokoch 2010-2012 a ktoré boli vysoko pozitívne hodnotené. Partneri a samotné sociálne a zdravotné poisťovne si vyžiadali takéto stretnutie, aby sa navzájom informovali o legislatívnych zmenách
v týchto oblastiach. Stretnutie sa malo uskutočniť v Žiline a malo byť zorganizované UPSVR Žilina.
V pôvodnom pláne sa malo stretnutie uskutočniť v máji 2014. Vzhľadom na štrukturálne zmeny na
UPSVR Žilina sa dátum aktivity posunul na 11/2014 a následne bola aktivita zrušená.

Smernica 5: Fungovanie siete a riadenie partnerstva
G.5A Národné a EÚ školenia
S cieľom zlepšiť kvalitu poradenských služieb, EURES-T Beskydy vždy podporovalo školenia pre svojich
EURES poradcov na európskej úrovni. Partnerstvu to pomáha zostať v kontakte s najnovším vývojom na európskom trhu práce a zároveň s podobnými partnerstvami v rámci Európskej únie. Čo sa
týka konkrétnych školení, Advanced školenia o Európskych zdrojoch pracovnej mobility v dňoch 26.29.05.2014 sa zúčastnili dvaja EURES poradci a Ad-hoc školenia pre školiteľov v Bologni 16.-18.12.2013
sa zúčastnil jeden účastník.
Riadenie a manažment
Pozostával z dvoch zložiek :
Cezhraničná koordinácia (G.5C) mala pomôcť k úspešnej realizácii aktivít EURES-T Beskydy a zachovať vzájomnu komunikáciu medzi jednotlivými partnermi EURES-T Beskydy. Koordinácia partnerstva
bola vedená hlavným žiadateľom (UPSVR Čadca) cez zazmluveného cezhraničného koordinátora, jeho
asistenta a svoje ekonomické oddelenie.
Stretnutia Riadiaceho výboru a pracovných skupín (G.5D)
Všetky stretnutia mali za cieľ zachovať vysoký štandard vedenia partnerstva EURES-T Beskydy. Tak
ako v predchádzajúcich rokoch, Riadiaci výbor sa stretol trikrát v Zuberci 16.-17.10.2013, v Čeľadnej
15.-16.04.2014, v Szczyrku 01.-02.10.2014. Členovia Riadiaceho výboru sa stretávali pri viacerých
iných príležitostiach (Veľtrhy v Cieszyne, Čadci a pod.). Koordinačná pracovná skupina sa stretla bez
toho, aby využila peňažné prostriedky z grantu 10.09.2014. Taktiež na svoje vlastné náklady sa partneri stretli na samostatných zasadaniach poľských a českých partnerov, na stretnutiach predsedníctva
Riadiaceho výboru s ďalšími aktérmi cezhraničnej spolupráce ako sú EUROSCHOLA, EZUS Tritia, s.r.o.,

Stretnutie Informačnej
v Námestove

pracovnej

skupiny Stretnutie Riadiaceho výboru v Zuberci (SK)

Smernica 7: Príprava EURES (EURES-T) na svoju reformu
G.7A Nastavenie indikátorov kvality pri posudzovaní aktivít EURES-T Beskydy
Cieľom aktivity bolo nastavenie spoločných indikátorov hodnotenia kvality aktivit s cieľom, aby partnerstvo mohlo pripraviť nové aktivity na rok 2015 na základe dobrej praxe s predchádzajúcich rokov.
Aktivita sa neuskutočnila. Toto nastavenie indikátorov kvality a ďalšie navrhované formy spolupráce,
čo sa týka výmeny informácii o mobilite cezhraničných pracovníkov, výmena informácii o presune
peňažných tokov a služieb v cezhraničnej oblasti a spolupráca ohľadom tvorby spoločných stratégii
na monitorovanie cezhraničnej mobility sa stali súčasťou navrhovanej aktivity v rámci plánu aktivít
EURES-T Beskydy na rok 2015 pod podmienkou, že tento plán schváli Európska komisia.
G.7B Odborné praxe pre študentov končiacich ročníkov v zahraničí
Cieľom aktivity bolo pripraviť študentov končiacich ročníkov predovšetkých z technických odborných
škôl, aby úspešne vstúpili na trh práce s tým, že sa rozšíria ich praktické zručnosti a skúsenosti. Výmenných praxi pod hlavičkou EURES-T Beskydy a UPSVR Čadca sa malo zúčastniť aspoň 126 ľudí. Program
mal pokryť aspoň 15 päťdňových stáži pre skupinu ôsmych študentov a jedného supervízora v priestoroch zamestnávateľa v susednej krajine.
Programu sa zúčastnili nasledujúce školy:
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assissi (Slovensko)
Spojená stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno n. Kysucou (Slovensko)
Stredná odborná škola strojárska Kysucké Nové Mesto (Slovensko)
Strední odborní škola mechanizace stolářenství Frýdek-Místek (Česká republika)
Stredná strojnícka škola Curie Třebíč (Česká republika)
Stredná priemyslená škola Uherský Brod (Česká republika)
Albrechtova strední škola Česky Těšín (Česká republika)
Drevárska stredná škola Žywiec (Poľsko)
Práca bola vykonávana u týchto zamestnávateľov a v týchto dielňach:
Dielne Spojenej strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno n. Kysucou (Slovensko),
Dielne Strední odborní škola mechanizace a stolářenství Frýdek-Místek (Česká republika)
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slovensko –poľská medzivládna komisia o cezhraničnej spolupráci a cezhraničné partnerstvo na trhu
práce POPRAD-DUNAJEC.
Informačná pracovná skupina sa stretla (13.11.2014 a 18.12.2014), aby ukončila úlohy stanovené
v pláne aktivít. Okrem toho sa táto skupina stretla s inými kontaktnými osobami partnerov s cieľom
vymeniť si informácie ako majú byť jednotlivé aktivity realizované (29.10.2013).
Účtovníctvo bolo vedené v súlade s finančnými smernicami a slovenskými účtovnými pravidlami pre
inštitúcie financované z verejných zdrojov.
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Dilene drevárskej strednej školy v Žywci (Poľsko)
Státní němocnice Třinec-Podlesí (Česká republika),
Specializovaní onkologické oddělení Němocnice Nový Jičín (Česká republika)
Zapomarys (Slovensko)
Dinex (Slovensko)
GAJDAK Ltd (Česká republika)
Vitality Ltd. (Česká republika)
Kowalczyk Farm (Česká republika)
Agrofarm Rudina (Slovensko)
Agrofarm Ochodnica (Slovensko)
farm UNI-CON Rakova (Slovensko)
INA Kyscuce (Slovensko),
KLF-ZVL Martin, OMNIA group (Slovensko)
KOVOKON (Česká republika),
Slovácké strojírny (Česká republika)
Prieskum o tom, či tieto výmenné praxe uľahčili absolventom vstup na trh práce ešte nebol uskutočnení, to sa uskutoční na jeseň 2015. Výmen sa zúčastnilo 129 účastníkov. Výmeny boli veľmi
populárne ako u zamestnávateľov, tak aj u študentov. Ak bude existovať podpora tejto aktivity aj
v budúcnosti, študentských výmen by sa radi zúčastnili zamestnávatelia z Námestova, Dolného Kubína
a Frýdku-Místku.
G.7C Konferencia k ESF a PSCI (aktivita EURES-T Danubius 7.1)
Spojená konferencia EURES-T Beskydy a EURES-T Danubius sa uskutočnila 07.-08.08.2014. Zúčastnilo
sa jej 70 účastníkov a venovala sa problematike reformy EURES, realizácii aktivít partnerstiev v rámci
programu ESF alebo PSCI a väčšieho zapojenia mladých na trhu práce.
Prvý deň pozostával z prezentácii a otvorených diskusii o reforme EURES, programe EASI, novej európskej výzvy ohľadom cezhraničnej spolupráce a panelovej diskusie o partnerstvách EURES-T a ich
prínose pre národne stratégie EURES v Poľsku, Maďarsku, Čechách a na Slovensku.
Druhý deň zameraný na inovatívne programy pre mladých vstupujúcich na trh práce. Súčasťou programu boli otvorené diskusie o vzájomnej spolupráci medzi miestnymi zamestnávateľmi a vzdelavacími inštitúciami a miestnymi úradmi práce.
G.7D Konferencia pri príležitosti 10 výročia vzniku siete EURES na Slovensku, reforma EURES v praxi
Konferencia sa uskutočnila 11.11.2014 v Bratislave. EURES-T Beskydy spolu s inými cezhraničnými
partnerstvami predstavilo svoju skúsenosť cezhraničnej spolupráce za posledných päť rokov s predstavením svojich najúspešnejších aktivít. Partnestvo tiež predstavilo plán spolupráce v ďalších rokoch
v rámci štruktúry národných sieti EURES a predstavilo kľúčove aktivity na trhu práce v poľsko-česko-slovenskom cezhraničnom regióne.

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.B Študentské výmenné praxe

G7.D Konferencia pri príležitosti 10 výročia vzniku G7.D Konferencia pri príležitosti 10 výročia vzniku
siete EURES na Slovensku
siete EURES na Slovensku
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G7.B Študentské výmenné praxe

Zhrnutie nákladov pri realizácii plánu aktivít EURES-T Beskydy 2013-2014
Názov aktivity

Číslo aktivity

Schválený rozpočet
(VS/2014/0177)

Úprava rozpočtu
(VS/2014/0341)

106,20 €

106,20 €

0,00 €

UPSVaR Námestovo

79,65 €

79,65 €

79,50 €

PUP Prudnik

79,65 €

79,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00 €

2.838,00 €

2.518,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

415,00 €

0,00 €

0,00 €

realizujúci partner
UPSVaR Čadca

G1A

Školenia pre zamestnancov partnerov EURES-T Beskydy

PUP Bielsko-Biala
PUP Wodzislaw Slaski
PUP Cieszyn
UPCR-KOP FM

G1B

Spolupráca s médiami a tlač článkov o službách EURES-T Beskydy a
cezhraničnej pracovnej mobilite

UPSVaR Námestovo,
PUP Bielsko-Biala

G1C

Obnova webovej stránky EURES-T Beskydy, prepojenie portálu s
podobnými portálmi v prihraničnej oblasti, obnova a aktualizácia
informačných materiálov

UPSVaR Čadca, UPCRKOP FM,WUP
Katowice

G1D

Informačné dni EURES-T Beskydy

PUP Cieszyn,
Wodzislaw Slaski,
Bielsko-Biala, Raciborz,
Prudnik

G1E

Vytvorenie informačného bodu pre klientov EURES-T Beskydy

Beskidzka Izba
Rzemiosla i
Przedsiebornosci

Hľadajme pracovníkov za hranicou

UPSVaR Žilina

Hľadajme pracovníkov za hranicou

UPSVaR Námestovo

G2B

Informačný deň pre poľských zamestnávateľov

PUP Zywiec

G2C

Stretnutia so zamestnávateľmi na Slovensku

UPSVaR Námestovo,
Čadca,Žilina

G3A

Obnova, tlač a distribúcia informátora o životných a pracovných
podmienkach v poľsko-slovensko-českej prihraničnej oblasti

WUP Katowice

G3B

Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania Žywiec

PUP Zywiec

G3C

Veľtrh remesiel a zamestnanosti Artifex 2013

UPCR-KOP Bruntál

G3D

Cezhraničný veľtrh práce - Burza informácií o vzdelávaní a
zamestnanosti Čadca

UPSVaR Čadca

G3E

Veľtrh chránených dielní a pracovísk Čadca

UPSVaR Čadca

G3F

Cezhraničný veľtrh práce Perspektívy Nysa

PUP Nysa

G3G

Cezhraničný veľtrh práce Glubczyce

PUP Glubczyce

G3H

Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania Cieszyn

WUP Katowice

G3I

EJD Cezhraničný veľtrh práce

PUP Prudnik

G3J

Veľtrh vzdelávania a zamestnanosti mladých Třinec, Frýdek-Místek

G3K

Mládežnícke dni práce (OHP Bielsko Biala)

Výročná správa cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy za obdobie rokov 2013-2014

UPCR KOP FrýdekMístek
WUP Katowice, OHP
Bielsko-Biala

G3L

Nebojme sa technických odborov

UPCR-KOP FM,
UPSVaR Žilina

G4A

Informačné fórum

UPSVaR Žilina

G5A

Školenia na národnej a EU úrovni (EURES poradci)

UPSVaR Čadca, EURES
Slovakia

G5C

Tlač výročnej správy

UPSVaR Čadca

cestovná náklady pri cezhraničnej koordinácii

UPSVaR Čadca

Cezhraničná koordinácia

UPSVaR Čadca

G5D

Stretnutia Riadiaceho výboru a prac. skupín

UPSVaR Čadca, UPCRKOP FM, WUP
Katowice

G5E

externý finančný audit

UPSVaR Čadca

G7A

Príprava modelu zberu informácií o pohyba cezhraničných
pracovníkov, nastavenie indikátorov kvality aktivít partnerstva
EURES-T Beskydy

UPSVaR Čadca

G7B

Odborné praxe pre študentov končiacich ročníkov v zahraničí

UPSVaR Čadca

G7C
G7D

1.905,00 €

*

0,00 €

G2A

G5B

stav k 23.12.2015

1.255,32 €

1.255,32 €

157,20 €

157,20 €

0,00 €

185,00 €

185,00 €

185,00 €

5.356,50 €

871,00 €

770,00 €

1.225,56 €

1.006,00 €

1.051,24 €

6.172,20 €

4.936,08 €

4.888,15 €

8.624,50 €

8.281,50 €

8.223,79 €

4.437,20 €

4.106,00 €

4.091,40 €

8.010,32 €

8.010,32 €

8.288,86 €

3.128,05 €

3.128,05 €

2.163,31 €

9.871,02 €

9.871,02 €

5.922,35 €

3.624,47 €

3.624,47 €

2.660,44 €

2.429,21 €

2.429,21 €

2.502,23 €

3.356,85 €

3.356,85 €

2.385,24 €

560,00 €

606,10 €

606,10 €

1.400,55 €

1.400,55 €

0,00 €

1.320,00 €

1.170,00 €

575,28 €

1.512,36 €

1.139,04 €

824,00 €

2.618,00 €

3.032,00 €

2.409,06 €

35.198,10 €

42.657,30 €

42.657,30 €

11.145,81 €

11.145,81 €

10.235,36 €

2.700,00 €

2.700,00 €

3.180,00 €

0,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

0,00 €

14.924,70 €

14.924,70 €

9.040,75 €

621,00 €

621,00 €

670,58 €
0,00 €

UPSVaR Komárno
(UPSVaR Čadca)
ÚPSVR Bratislava,
Konferencia pri 10. výročí vzniku siete EURES na Slovensku, Reforma
PSVaR Čadca, OHP
EURES v praxi
Bielsko-Biala
Rozpočet bez režijných nákladov

470,00 €

470,00 €

135.268,52 €

135.268,52 €

115.268,84 €

Režijné náklady
Rozpočet s režijnými nákladmi

6.761,91 €
142.030,43 €

6.761,91 €
142.030,43 €

4.733,13 €
120.001,97 €

Konferencia k ESF a PSCI

* Uvedená výška je totožná s vyobstaranými nákladmi v čase uzávierky Výročnej správy

*

*

*

