
P E R V E T
The PERsonal facilitator: a challenge for VET

Další krok na cestě projektu

V předchozím newsletteru jsme vás informovali 
o stavu příprav pro dotazníkové šetření, což byl 
náš první milník v průzkumu týkajícím se nové 
odbornosti – osobního pomocníka (facilitátora). 
Osobní facilitátor je vysoce kvalifikovaná osoba, 
která uvnitř soukromých i veřejných podniků za 
pomoci svých základních i průřezových dovedností 
může napomoci jak zaměstnancům, tak i 
zaměstnavatelům dosáhnout dvou strategických 
výsledků: zkvalitnění pracovního prostředí a kvality 
služeb a zlepšení kvality života zaměstnanců, 
zejména pak žen v jejich snaze o sladění práce a 
rodiny.
Dotazníkové šetření proběhlo ve všech 
partnerských zemích (jsou to Itálie, Litva a Česká 
republika) a nyní pracujeme na jejich zpracování a 
statistickém vyhodnocení. 



Druhé mezinárodní projektové setkání
Druhé projektové setkání bylo naplánováno s hlavním cílem vyhodnotit 
získané výsledky. Mítink se konal 21. a 22. září v Turíně, Itálie.
 
Mítink hostil Italský partner Bluebook, a konal se v prostorách regionálního 
úřadu pro kraj Piemonte. Mítinku se zúčastnili také zástupci zainteresovaných 
stran zapojeni v projektech, týkajících se rovných příležitostí.

Gian Piera Lisa (oddělení pro rovné příležitosti, region Piemonte) představila 
regionální rámec pro rovné příležitosti a také grantový projekt, financovaný v 
letech 2001-2016 zaměřený na rovnováhu rodinného a pracovního života.
 
Dalšími hosty mítinku byli Roberta Richiero, projektová manažerka 
společnosti Engim Piemonte (poskytovatel odborného vzdělávání na 
regionální úrovni) and jejich ředitel Marco Muzzarelli. Zástupci společnosti 
představili své vzdělávací programy, způsoby výuky, metody financování a 
plány do budoucna zejména nové kurzy a nové odbornosti. Byla to výborná 
příležitost pro navázání další spolupráce. 



Jako poslední jsme přivítali Mariangelu Ciriello, redaktorku Border Radio, 
která s projektovým týmem udělala rozhovor. Celý záznam je dostupný na 

stránce rádia: www.border-radio.it

Náš dvoudenní mítink jsme uzavřeli návštěvou největšího a kulturně 
nejvýznamnějšího festivalu jídla a na světě:Terra Madre Salone del Gusto.
www.slowfood.com/terra-madre-salone-del-gusto-2016/ 

Follow us on pervet-erasmusplus.eu
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