
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl dosažen 

V současné době začínají být nástroje 

a politiky pro slaďování osobního a 

pracovního života využívány v mnoha 

podobách, jakými jsou například 

sdílená pracovní místa, nicméně pořád 

je zde prostor pro zkoušení a 

experimenty.  

Projekt  PerVET se nachází právě 

v této oblasti a zabývá se – jak jsme 

uvedli v našem předchozím 

newsletteru – hledáním potenciálu pro 

nový prvek v oblasti slaďování 

osobního života a práce - asistenta pro 

mimopracovní aktivity. Tento asistent 

je kvalifikovaný pracovník, který ve 

firmách pomáhá jak zaměstnancům, 

tak i firmám samotným zlepšovat 

kvalitu pracovního prostředí a kvalitu 

poskytovaných služeb. 

 

 V průzkumu, který je výsledkem zkoumání situace v EU a partnerských zemích 

projektu a dotazníkového šetření, jsme se zabývali zjišťováním možností uplatnění 

asistenta mimopracovních aktivita jak na evropské úrovni, tak i v podmínkách 

jednotlivých partnerských zemí. Celková problematika je pak doplněná výsledky 

získanými z dotazníků, které slouží jako vstupní parametry pro nově navržené učební 

osnovy.  

Kompletní znění výzkumné zprávy je uveřejněno na webové stránce projektu 

v anglickém jazyce a jeho podstatné části také v jazycích projektových partnerů. 

 



Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto na 300 osob, 100 z každé partnerské země, 

a byli rozdělení do tří skupin: zaměstnavatelé, zaměstnanci a poskytovatelé 

odborného vzdělávání. Výsledky jsme analyzovali na národních úrovních, ale i jako 

celek a poskytly nám bližší pohled na to, jak může nový profesionál pozitivně ovlivnit 

životy lidí a současně také efektivitu firem. Výsledky průzkumu zároveň posloužily 

jako základ pro definování nových učebních osnov. 

Definování učebních osnov bylo sice závěrečným krokem projektu, ale současně je 

to také startovní pozice. Kvalita života lidí, příležitost pro práci, která naplňuje jejich 

potřeby a rovnováha mezi pracovním a osobním životem jsou velmi aktuálními 

tématy a v této oblasti je stále prostor, který by mohl a měl být zkoumán. Našim 

průzkumem s jeho závěry jsme načrtli pouze jednu z mnoha možných cest. 

Průzkum a osnovy jsou k dispozici ke stažení na webové stránce projektu: 

http://pervet-erasmusplus.eu/index.php/the-intellectual-output/ 

 

 

 

Disseminační semináře 

Disseminační semináře pro prezentaci výstupů projektu se konaly 12. července 

2017. 

Rozhodli jsme se pro menší semináře s pečlivě vybranými účastníky, kteří mají 

skutečný zájem o tuto problematiku a jsou schopni vnést výsledky průzkumu a nové 

učební osnovy do místních politik. 

Každá partnerská organizace pořádala seminář ve své zemi v tentýž den a ve 

stejném čase. Česká republika, Itálie a Litva byly propojeny pomocí videokonference. 

Semináře jsme pořádali s několika předem definovanými cíli: 

1. Podělit se o výsledky v mezinárodním prostředí. 

2. Zapojit místní aktéry a zainteresované skupiny v každé partnerské zemi. 

3. Sdílet výstupy projektu. 

4. Prozkoumat nové možnosti spolupráce mezi účastníky semináře. 

Semináře se konaly ve velmi interaktivním duchu, za pomocí spolupráce, dialogu a 

sdílení a povedlo se v nich vytvořit živou komunikační síť. Byly také prostředkem 

k prezentaci celého projektu a jeho výstupů, ale také k debatě o nových strategiích a 

možnostech využití nových učebních osnov pro asistenta mimopracovních aktivit 

v odborném výcviku. 

http://pervet-erasmusplus.eu/index.php/the-intellectual-output/


 

Zde je několik fotografií ze seminářů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká část semináře se konala v Českých Budějovicích, v Galerii 51 a Litevská ve 

měsě Panevežys v hotelu Smelyne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italský seminář byl mimo jiné zaměřen i na prezentaci programu Erasmus+ a jedním 

z řečníků by l Iskender Forioso  z Evropského výzkumného institutu, který 

prezentoval program a jeho současné i budoucí úkoly. 

 



 

 

V Turíně se seminář konal v Muzeu Ettore Fico a po pracovní části následovala 

přehlídka expozice. 

 

 

V průběhu poslední části semináře, kterou byl workshop, jsme diskutovali zejména 

následující oblasti: nové, systémové pojmenování nové profese (odbornosti), nástroje 

pro jeho propagaci mezi zaměstnavateli a poskytovateli odborného vzdělávání a 

některé další kroky pro přípravu dalších projektů v této oblasti. 

Náš tým je připraven pokračovat. 

 

Více informací o celém projektu najdete na 

www.pervet-erasmusplus.eu 

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí. Tento dokument odráží výhradně názory autorů a 

Komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených  

 

 

http://www.pervet-erasmusplus.eu/

