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ÚVOD

Název dokumentu:

Akční plán vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku

Akční plán vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku je zpracováván v rámci projektu
„Přeshraničně na Třinecku - rozvoj místního partnerství Třinecka pro vznik přeshraničního trhu
práce“, který je realizován s finanční pomocí OP lidské zdroje a zaměstnanost, spolufinancovaného
EU a českým státním rozpočtem.
Předkladatel projektu:

Institut EuroSchola , o. s.

Čeští partneři:

HRAT, s.r.o.
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Zahraniční partneři:

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (PL)
Rozvojová agentura Žilinského samosprávneho kraja, n. o. (SK)
Euro-Institut (DE)

Datum zpracování:

červen 2013 – červen 2014

Vedoucí zpracovatelského týmu a manažer projektu: Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
Cílem Akčního plánu vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku (dále jen Akční plán) je vytvoření
podmínek pro využívání potenciálních výhod přeshraničního trhu práce, z něhož by mohli profitovat
zaměstnanci i zaměstnavatelé nacházející se v česko-polsko-slovenském příhraničí. Při zpracovávání
Akčního plánu zpracovatelé získávali know-how a sdíleli zkušeností s partnerskými organizacemi/
partnerstvími, které se oblastí přeshraničního trhu práce a fungováním partnerství v jejich rámci
přímo zabývají v referenčním přeshraničním regionu Horního Rýna na francouzsko-německošvýcarském Trojmezí (Euro-Institut).
Akční plán navazuje na zjištění učiněné v mapovací studii, která byla v rámci projektu zpracována a je
dostupná na webové adrese: http://www.euroschola.cz/aktualni-projekty/preshranicne-na-trinecku.
K Akčnímu plánu jsou rovněž přiloženy projektové fiše, které byly zpracovány realizačním týmem
projektu a členy pracovní skupiny pro vznik přeshraničního trhu práce na Třinecku. Tyto krátké
anotace budoucích možných projektů budou rozpracovány ve finanční perspektivě 2014 – 2020.
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1. SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Přeshraniční česko-polsko-slovenská spolupráce v oblasti vzdělávání zvyšuje reálnou uplatnitelnost
na současném dynamickém trhu práce těchto států. Cílem je vytvořit takový systém spolupráce
v oblasti vzdělávání, který bude jednak mít návaznost na aktuální potřeby na trhu práce, tak i vytvoří
podmínky k tomu, aby byli místní obyvatelé vůbec ochotni uvažovat o trhu práce v přeshraničním
kontextu.
Nejzásadnější překážka, která stojí v cestě k přeshraniční spolupráce různých typů škol, je mentální
bariéra, která je umocněna rozdílnými systémy vzdělávání a administrace vzdělávací soustavy v ČR,
Polsku i na Slovensku. České subjekty projevují o spolupráci se svými polskými či slovenskými
partnery prokazatelně výrazně nižší zájem, nežli je tomu naopak. Další, spíše technickou překážkou je
rovněž potřeba předfinancovat projekty, které podporují přeshraniční spolupráci (v rámci OP
přeshraniční spolupráce ČR – Polsko či Slovensko – ČR).
Pro spolupráci v oblasti vzdělávání byly navrženy následující kooperační oblasti:








Tvorba a provoz databáze spolupracujících škol;
Spolupráce poskytovatelů odborného vzdělávání;
Spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání pracujících s mládeží;
Podpora výuky jazyků sousedů, zejména polštiny v ČR/SR a naopak;
Přizpůsobení vzdělávacích obsahů škol skutečnosti, že jsme v přeshraniční oblasti;
Zahájení fungování systému přeshraničních praxí;
Naplňování kompetencí učitelů, jak pracovat s přeshraničními prvky ve výuce.

1.1 TVORBA A PROVOZ DATABÁZE SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL
Na Třinecku je až 55 základních škol (včetně neúplných), dále čtyři střední odborná učiliště, šest
středních odborných škol a tři gymnázia, z nichž je 10 základních škol a 2 střední školy s polským
jazykem vyučovacím (tyto školy jsou pak ve své činnosti metodicky podporovány Pedagogickém
centrem pro polské národnostní školství, což je přímo řízené organizace MŠMT ČR sídlící v Českém
Těšíně).
Jak bylo zjištěno v rámci provedeného průzkumu, velká část z těchto škol již spolupracuje s partnery
ze zahraničí (nejen s nejbližšími sousedy Polsko a Slovensko, ale i Anglie, Turecko, Chorvatsko,
Německo, Rumunsko, Maďarsko aj.) a zároveň s nimi realizuje i projekty. Většina kooperačních aktivit
je tak realizována s finanční pomocí programu Erasmus +, resp. jeho předchůdců, zejména pak akcí
Comenius v rámci programů Sokrates a Program celoživotního učení. Doposud však zatím pro
potřeby přeshraniční spolupráce neexistuje ucelená databáze, do které by byly zahrnuty jak školy již
spolupracující, tak i ty, které mají o zahájení kooperace zájem, doposud však nenašli vhodného
partnera (v rámci česko-slovenského kontextu existující databáze www.spolupracujme.eu nemůže
zatím saturovat komplexní potřeby).
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Primárním cílem v rámci této oblasti je tedy vytvoření a provoz databáze spolupracujících škol, které
si v pozdější kooperační fázi mezi sebou vyměňují zkušenosti, názory, informace i tipy do každodenní
výuky.
V rámci příprav na tvorbu databáze bude provedeno:
 šetření u příslušných institucí zabývajících se přeshraniční spolupráci, zda nemají povědomí
o projektové či jiné spolupráci mezi školami nacházejícími se v česko-polsko-slovenském
příhraničí v rámci Třinecka či v jeho okolí,
 dotazníkové šetření analyzující probíhající spolupráci či monitorující zájem o spolupráci
mezi základními a středními školami, přičemž využito bude rovněž výstupů šetření
uskutečněných v rámci tohoto projektu (v rámci dotazování bude zjišťováno: o jakou školu
se jedná, v jaké oblasti spolupráce probíhá, v jakém rozsahu, od kterého roku, přínos
spolupráce, eventuálně o jaký druh spolupráce by měli zájem a další),
 analýza získaných dat.
V rámci tvorby databáze bude provedeno:
 vytvoření základní logické databáze (dle typu škol, oboru, zaměření aj.),
 vytvoření pracovního rozhraní pro uživatele databáze (možnost vkládání a dualizace),
 zkušební provoz beta-verze,
 spuštění ostré verze databáze.
Další etapou pro podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání je vytvoření internetového
portálu o česko-polsko-slovenské spolupráci v oblasti vzdělávání v rámci Trojmezí, resp. širšího
Třinecka.
Projekty v této oblasti:
Název projektu:

Aktualizace databáze škol připravených ke spolupráci v česko-polskoslovenském pomezí
Nositel projektu:
Institut EuroSchola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín, Slezská univerzita v Katowicích
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze všech škol, které budou ochotny se
zapojit do provozování přeshraniční spolupráce. Chod databáze bude
propojen s pořádáním akcí, které ji budou propagovat. Je možné, že databáze
bude rozšiřovat chod existujícího nástroje www.spolupracujme.eu
Zdroje financování:
ERDF, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Název projektu:
Nositel projektu:

Vytvoření vzdělávacího portálu česko-polsko-slovenského pomezí
Institut EuroSchola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín školy všech typů cílového regionu
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření portálu, který bude propagovat vzdělávání
v rámci celého Trojmezí a širšího Třinecka. Je možné, že portál bude
rozšiřovat chod existujícího nástroje www.spolupracujme.eu
Zdroje financování:
ERDF, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko

1.2 SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELŮ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní cíle odborného vzdělávání jsou v zásadních rysech u všech partnerů (CZ/PL/SK) stejné, i když se
v jednotlivých zemích liší způsoby řízení odborného vzdělávání, příslušná legislativa nebo financování.
Dále se ukázalo, že v těchto zemích existují podobné problémy, které musí poskytovatelé odborného
vzdělávání řešit. Jde například o otázky nerovnoměrného demografického vývoje mladých lidí, rozpor
mezi poptávkou a nabídkou po odborném vzdělávání v určitých oborech či sektorech, zlepšování
návazností mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním apod. Podobné jsou i důvody, cíle
a způsoby spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol. Zástupci zaměstnavatelů i odborných škol
potvrdili, že spolupráce přispívá jak ke snadnějšímu řešení aktuálních problémů, tak i ke zvyšování
kvality odborného vzdělávání, a proto je potřeba ji podporovat a rozvíjet. Spolupráci školy rozvíjejí
i v rámci přeshraničních vztahů a mnohdy jsou výstupem této spolupráce společné projekty, jež jsou
přínosem pro všechny zúčastněné.
Cílem je podpořit česko-polsko-slovenskou spolupráci poskytovatelů odborného vzdělávání, zvýšit
informovanost žáků základních škol o obsahu a perspektivách odborného vzdělávání a tím dosáhnout
implementace nových poznatků z praxe do vzdělávání a pomoc žákům ve studiu i v následném
přechodu do praxe.
V rámci podpory spolupráce poskytovatelů odborného vzdělávání bude provedeno:
 vytvoření sítě poskytovatelů odborného vzdělávání - odborné firmy se zájmem o spolupráci
(logické databáze dle typu škol, oboru, zaměření aj.),
 zvýšení informovanosti žáků základních škol o obsahu a perspektivách odborného
vzdělávání a usnadnit jejich rozhodování při volbě povolání,
 vytvoření - za podpory poskytovatelů odborného vzdělávání - databáze ucelených,
aktualizovaných vzdělávacích informací a usnadnění jejich dostupnosti v přeshraničním
kontextu,
 sestavení plánu možných aktivit a vytipování škol, které by pro spolupráci byly vhodné, ve
spolupráci s poskytovateli odborného vzdělávání,
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 další rozšiřování možné spolupráce, především v oblasti jiných škol a firem. Z těchto
institucí by měla vzniknout celá databáze, které by mohli všichni zúčastnění využívat.
Spolupráce s těmito institucemi by měla žákům pomoci ve studiu i v následném přechodu
do praxe.
Název projektu:

Vzdělávací program v oblasti podnikání na středních školách - „Vzdělávání
pro podnikání v přeshraničním regionu“
Nositel projektu:
SŠ cílového regionu
Stručný popis projektu: Cílem projektu je propagace a popularizace nápadu vlastního podnikání mezi
studenty středních škol, současně povzbuzování mládeže k rozvíjení vlastní
podnikatelské činnosti na přeshraničním půdorysu.
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko

1.3 SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ V OBLASTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Česká republika je jednou ze zemí, která se přihlásila k aktivnímu prosazování myšlenky celoživotního
učení. Veškeré formy učení jsou tak chápány jako celek propojující svět vzdělávání a zaměstnání
a zajišťující možnost plynulého přechodu mezi nimi. Každý člověk během svého života rozvíjí mnohé
kompetence i mimo formální vzdělávání. Mnohé z nich jsou získávány, prakticky ověřovány
a potvrzovány v rámci výchovně-vzdělávacích činností probíhajících ve sdruženích dětí a mládeže,
střediscích volného času, školních klubech a družinách, nestátních neziskových organizacích
pracujících s dětmi a mládeží – tedy v rámci tzv. neformálního vzdělávání.
Cílem je podpořit již existující přeshraniční spolupráci, eventuálně iniciovat vznik přeshraniční
spolupráce organizací pracujících v oblasti neformálního vzdělávání, kterým se zde rozumí jakékoliv
systematické výchovné působení v oblasti volného času mládeže kromě školní docházky a samotné
výchovy v rodině.
V rámci podpory a iniciace přeshraniční spolupráce organizací pracujících s mládeží v oblasti
neformálního vzdělávání bude provedeno:


provedení průzkumu prostřednictvím internetu mezi organizacemi pracujícími s mládeží
v oblasti neformálního vzdělávání na probíhající přeshraniční česko-polsko-slovenskou
spolupráci či případný zájem o tuto přeshraniční spolupráci (v rámci provádění průzkumu
bude zjišťováno: o jaké organizace se jedná, v jaké oblasti spolupráce probíhá, v jakém
rozsahu, od kterého roku, přínos spolupráce, eventuálně o jaký druh spolupráce by měly
zájem a další),



analýza získaných dat,



vytvoření databáze organizací pracujících s mládeží v oblasti neformálního vzdělávání
(rozdělení dle charakteru činností),
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provedení informační kampaně pro širokou veřejnost o této spolupráci,



informování organizací s podobným charakterem činností,



organizování přeshraničních česko-polsko-slovenských setkání představitelů organizací
pracujících s mládeží v oblasti neformálního vzdělávání,



vytvoření internetového portálu přeshraniční spolupráce organizací pracujících v oblasti
neformálního vzdělávání.

Název projektu:

Vytvoření přeshraniční databáze možností neformálního a zájmového
vzdělávání
Nositel projektu:
vybrané NNO regionu
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze, která bude zachycovat a propagovat
možnosti neformálního či zájmového vzdělávání zejména, avšak nejen pro
mládež, nejen na Třinecku, ale i v přilehlých slovenských a polských sídlech.
Zdroje financování:
ERDF, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
širší Třinecko

Název projektu:

Vytvoření strategie spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání na
území česko-polsko-slovenského Trojmezí
Nositel projektu:
vybrané NNO regionu
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření strategie spolupráce poskytovatelů neformálního
vzdělávání poskytovatelů sídlících nejen na Třinecku, ale i v rámci přilehlých
slovenských a polských sídel. V praxi se pak jedná zejména o města Třinec,
Wisla, Istebna, Goleszow a Čadca
Zdroje financování:
ERDF, Erasmus +, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
širší Třinecko
projektu:

Spolu celý den

Nositelé projektu:

Střediska volného času, domy dětí a mládeže, zájmové organizace, HRAT,
s.r.o.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytváření předpokladů k organizování společných
pobytových táborů dětí a mládeže v relevantním regionu s důrazem na
zajištění pokud možno rovnoměrné účasti ze všech tří zemí česko-polskoslovenského Trojmezí. Tyto společné pobyty totiž vytvářejí trvalejší
předpoklad následné přeshraniční spolupráce.
Zdroje financování:
ERDF, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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1.4 PODPORA VÝUKY JAZYKŮ SOUSEDŮ, ZEJMÉNA POLŠTINY V CR/SR A NAOPAK
Cílem je vytvoření sítě českých, polských a slovenských škol II. a III. stupně, které do svých výukových
programů zavedou výuku jazyka sousedů (v ČR – výuka polštiny a slovenštiny, v PR – výuka češtiny a
slovenštiny a v SR – výuka češtiny a polštiny) a posléze budou vyučovat i některé předměty
v příslušném jazyce sousedního státu.
Zakomponování jazyka sousedního státu do výuky mohou školy zrealizovat v rámci Školního
vzdělávacího programu (ŠVP) – učebního dokumentu, který si každá základní a střední škola v České
republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor
vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání jsou zpracovávány
na státní úrovni v souladu se zavedením systému více úrovní tvorby vzdělávacích programů, a to
na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zakomponování jazyka sousedního státu do výuky (v ČR – výuka polštiny a slovenštiny, v PR – výuka
češtiny a slovenštiny a v SR – výuka češtiny a polštiny) je tak zcela v kompetencích ředitelů
jednotlivých vzdělávacích zařízení. Tímto zapracováním se tak škola odliší od jiných škol, nabídne
žákům něco navíc, co jim jinde neposkytnou. I tímto opatřením si tak škola zvýší svoji
konkurenceschopnost a atraktivitu.
V rámci podpory výuky jazyků sousedů bude provedeno:


provedení průzkumu v základních i středních školách v česko-polsko-slovenském
příhraničí, zda by o výuku jazyka sousedních států (čeština, polština, slovenština) měli
jejich studenti zájem (v rámci průzkumu bude zjišťováno: stupeň vzdělávání, typ školy,
druh školy, zájem o výuku jazyka sousedního státu, zájem o výuku ostatních předmětů
v jazyce sousedního státu apod.);



provedení průzkumu v základních i středních školách (dle druhu, typu školy a stupně
vzdělání) nacházejících se v česko-polsko-slovenském příhraničí, zda nemají zařazenou do
ŠVP výuku jazyka sousedních států (čeština, polština, slovenština) či by měli zájem výuku
jazyka sousedních států (čeština, polština, slovenština) do ŠVP zařadit;



analýza získaných dat;



vytvoření databáze škol (logické databáze dle stupně vzdělávání, typu škol, oboru,
zaměření aj.);



zprostředkování informací mezi školami;



provedení informační kampaně pro širokou veřejnost o této možnosti vzdělávání a obecně
popularizaci výuky jazyka souseda;



vytvoření internetového portálu - „dobrá praxe zavedení výuky jazyka sousedního státu“.
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Název projektu:
Polština (čeština a slovenština) do škol
Nositel projektu:
spolupracující ZŠ a SŠ Třinecka
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření možností ke studiu polštiny na základních i
středních školách Třinecka.
Zdroje financování:
ESF, ERDF, krajské zdroje
Územní dopad:
širší Třinecko

1.5 PŘIZPŮSOBENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBSAHŮ ŠKOL SKUTEČNOSTI, ŽE JSME V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI
Cílem je přizpůsobení vzdělávacích obsahů škol skutečnosti, že se nacházejí v česko-polskoslovenském příhraničí. Nejedná se však pouze o tzv. „turistický přístup“, v němž se obsah vzdělávání
omezuje na svátky, zvláštní příležitosti a historická výročí. Jedná se o doplnění školních vzdělávacích
plánů místních škol informacemi typu historické zakotvení různých sociokulturních skupin žijících
v regionu a v jednotlivých sousedících státech, významu tradic a historický vývoj ovlivňující život
v daném státě apod.
Přizpůsobení vzdělávacích obsahů škol má oporu zejména v zavedeném systému více úrovní tvorby
vzdělávacích programů, a to na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na státní úrovni
jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání, které zejména
stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.
Každá základní a střední škola v České republice si tak vytváří své realizační programové dokumenty –
již zmíněné školní vzdělávací programy. Obsah ŠVP může být dělen do předmětů nebo jiných
ucelených částí učiva.
Učitelé např. mohou:
 profilovat svoji školu a tím ji odlišit od jiných škol,
 formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole,
 odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva,
 lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání,
 posílit týmového ducha pedagogického sboru,
 učit kreativně.
Žáci i rodiče:
 si mohou vybrat školu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům,
 se budou vzdělávat efektivněji.
V rámci přizpůsobení vzdělávacích obsahů škol v příhraniční oblasti bude provedeno:


provedení průzkumu v základních a středních školách nacházejících se v česko-polskoslovenském příhraničí, zda nemá do svého ŠVP zařazenou spolupráci v oblasti zavádění
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stejných vzdělávacích obsahů jako její přeshraniční partner (v rámci průzkumu bude
zjišťováno: stupeň vzdělávání, typ školy, druh školy, v jaké oblasti má škola v rámci ŠVP
zavedené stejné vzdělávací obsahy jako přeshraniční partner apod.);


výběr školských zařízení (vzdělávací instituce s vypracovanými postupy a zkušenostmi)
konkrétních tříd po dohodě s řediteli škol a vyučujícími vhodných k aplikaci
přizpůsobených vzdělávacích obsahů škol nacházejících se v příhraniční oblasti (ČR-PLSK);



zpracování námětů na doplnění osnov výuky relevantních předmětů (zejména pak
zeměpis, výchova k občanství a dějepis) o informace o historickém vývoji česko-polskoslovenských příhraničních regionů a reperkusích tohoto vývoje;



zpracování námětů na začlenění přeshraniční problematiky do předmětů zeměpis,
dějepis, výchova k občanství eventuálně dalších příbuzných předmětů, např. v orientaci
na trhu práce;



zpracování dalších námětů z oblasti všeobecných reálií, zejména pak kultury, sportu a
života obyvatel té dané země;



vytvoření webové stránky s odkazy, kde budou umístěny relevantní informace z oblastí
výše uvedených. Přístup k těmto informacím bude jednoduchý a rychlý, umístěné
informace mohou být využívány v rámci výuky prostřednictvím multimediálního
vybavení škol;



vytvoření databáze škol, které jsou a které budou zapojeny do tohoto systému
vzdělávání (zde bude školám umožněno vyměňovat si mezi sebou zkušenosti, názory,
informace i tipy do výuky).

Název projektu:
Nositel projektu:

Monitoring kurikulí škol v příhraniční oblasti
Institut EuroSchola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín, Slezská univerzita, EuroInstitut PL-CZ-SK
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zpracování přehledu, jestli vůbec a jak prakticky zohledňují
školy ve svých kurikulích (v kontextu ČR tedy školních vzdělávacích plánech)
skutečnost, že se nacházejí na česko-polsko-slovenském Trojmezí.
Zdroje financování:
ESF, ERDF, krajské zdroje
Územní dopad:
širší Třinecko
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Název projektu:

Prevence do škol – program spolupráce a výměny zkušeností na českopolsko-slovenském pohraničí
Nositelé projektu:
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Pedagogické centrum pro polské
národnostní školství Český Těšín, ICM Orava, základní a střední školy všech
typů cílového regionu v příhraničních regionech, NNO.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, lektory,
zaměstnanci neziskových organizací pracujícími s dětmi a mládeží resp.
s rodiči řešícími výchovné problémy, metodiky prevence a školními
psychology a dalšími odborníky v dané oblasti za účelem získání nových
poznatků a podnětů pro další práci. Projekt podpoří spolupráci škol a NNO po
celé délce hranice, nikoliv pouze na Třinecku.
Zdroje financování:
ERDF, Mezinárodní visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko

1.6 ZAHÁJENÍ SYSTÉMU PŘESHRANIČNÍCH PRAXÍ
Cílem je vytvoření a zahájení systému přeshraničních praxí, které vytváří prostor pro seznámení se
studentů se skutečným přeshraničním trhem práce existujícím v tom dané státě a tím i možným
budoucím uplatněním se studentů jakožto potenciální budoucí pracovní síly, která se v něm bude
dobře orientovat. Přeshraniční česko-polsko-slovenská spolupráce v oblasti přeshraničních praxí
vytváří základnu pro získání potřebných základních informací související se vstupem do praxe na trh
práce sousedního státu.
V rámci příprav systému přeshraničních praxí bude provedeno:


analýza legislativních možností zavedení přeshraničních praxí;



vytvoření „pravidel pro přeshraniční praxi studentů“ s možnou finanční podporou
na pokrytí vzniklých nákladů (cestování, stravování, eventuálně bydlení);



vytvoření sítě poskytovatelů přeshraničních praxí - odborné firmy se zájmem
o spolupráci v oblasti poskytování praxí (logické databáze dle oboru, zaměření aj.);
zvýšení informovanosti žáků a studentů příslušných škol o obsahu a perspektivách
přeshraničních praxí;
vytvoření - za podpory poskytovatelů přeshraničních praxí - databáze ucelených,
aktualizovaných informací o přeshraničních praxí;
ve spolupráci s poskytovateli přeshraničních praxí sestavení plánu možných aktivit
a vytipování škol, které by pro spolupráci byly vhodné;






ve spolupráci s poskytovateli přeshraničních praxí sestavení plánu možných aktivit
a vytipování škol, které by pro spolupráci byly vhodné;



propagace „systému přeshraničních praxí“ na webu;



informační kampaň pro širokou veřejnost o „systému přeshraničních praxí“.
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Název projektu:
Pilotáž systému přeshraničních praxí
Nositel projektu:
střední školy česko-polsko-slovenského Trojmezí
Stručný popis projektu: Cílem projektu je pilotní ověření konceptu realizace přeshraniční praxe. Pro
pilotáž budou vybrány v první fázi odborné školy, které s pomocí mobilit
programu Erasmus + (bývalé Leonardo da Vinci) či OP přeshraniční
spolupráce vyšlou – v rámci projektu -své studenty na aspoň část odborné
praxe do zahraničí.
Zdroje financování:
ESF, ERDF, krajské zdroje
Územní dopad:
širší Třinecko

1.7 NAPLŇOVÁNÍ KOMPETENCÍ UČITELŮ, JAK REALIZOVAT VÝUKU S PŘESHRANIČNÍMI PRVKY
Učitelé zastávají v podmínkách moderní informační společnosti velké množství rozdílných rolí, jako
například facilitátora vzdělávacího procesu, poradce a pomocníka žáků a studentů, spolupracovníka
svých kolegů, zaměstnance atp. Z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, že při definování
naplňování kompetencí učitelů při realizaci výuky s přeshraničními prvky je nutno brát v potaz celé
spektrum činností učitele – pedagogické schopnosti, dovednosti jako komunikace, řešeni problémů,
logické myšlení, týmová práce, schopnost učit se a propojenost s prostředím a podmínkami,
ve kterých se pohybují.
Cílem je vytvoření podmínek pro cílený rozvoj systémových postupů a metod, které budou
pedagogové aplikovat v rámci výuky předmětů, do kterých budou zakomponovány přeshraniční
informace a prvky.
V rámci naplňování kompetencí učitelů bude provedeno:


vytvoření systémových postupů a metod výuky předmětů s rozšířením o přeshraniční
informace;



vytvoření databáze pro pedagogy osnov výuky předmětů (zeměpis, dějepis, výchova
k občanství aj.) vycházející z preferování mezipředmětových vztahů a akcentu na
regionální problematiku, kterým školy budou naplňovat dlouhodobý zájem o složité
dědictví minulosti česko-polsko-slovenských v příhraničních oblastech;



zpracování databáze škol, které budou zapojeny do tohoto systému vzdělávání (zde
bude pedagogům umožněno vyměňovat si mezi sebou zkušenosti, názory, informace
i tipy do výuky);



vytvoření web serveru s odkazy, kde budou umístěny relevantní informace z oblastí výše
uvedených, přístup k informacím bude jednoduchý a rychlý, umístěné informace mohou
být využívány v rámci výuky prostřednictvím multimediálního vybavení škol;



společné česko-polsko-slovenské kurzy pro pedagogy realizované univerzitami (je možno
je doplnit o exkurze v partnerských regionech);
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vytvoření sítě pedagogů, která bude schopna metodicky i funkčně propojovat školy na
celém česko-polsko-slovenském Trojmezí.

Příklady projektů:

Název projektu:

Vytvoření akční skupiny ambasadorů přeshraniční spolupráce mezi školami:
Akcent co-op
Nositel projektu:
aktivní učitelé ZŠ a SŠ cílového regionu zastřešení PC Český Těšín
Stručný popis projektu: Cílem projektu je propagace a popularizace přeshraniční spolupráce škol
v cílovém území širšího Třinecka a v širším kontextu celém česko-polskoslovenském Trojmezí. Jádrem projektu bude fungování sítě aktivních učitelů
se zájmem o provozování CBC. Síť bude metodicky vedena Mgr. Martou
Kmeťovou, ředitelkou PC Český Těšín
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
širší Třinecko
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2. INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE, SÍŤOVÁNÍ A PORADENSTVÍ
Dlouhodobá konkurenceschopnost v současném světě vyžaduje, aby byla činnost podnikatelů,
jakožto tahounů ekonomiky, doplněna o existenci kvalitních institucí, které budou schopny
podnikatele podpořit při jejich snaze o dlouhodobou prosperitu, která rezultuje mj. v tvorbu
pracovních míst.
Ve 21. století, v souvislosti s globalizačními procesy, se poněkud snižuje význam národních států
a vzrůstá důležitost nižších hierarchických celků, z nichž jsou jedním regiony. Pro řízení těchto celků –
včetně přeshraničních regionů typu Třinecka – byla charakteristická změna přechodu řízení od
government, tedy situace, kdy je veřejná správa zcela dominantním aktérem, přes new public
management až po governance. Rozdíl mezi oběma termíny tkví v tom, že pojem government je
vztažen k rozhodující roli státní moci, která je hierarchicky uspořádána ve veřejné správě jako státní
správa a územní samospráva rozhodující převážně byrokratickými procedurami, kdežto koncept
governance představuje způsob komplexních a do sítí organizovaných vztahů mezi aktéry,
integrujících nové politické aktéry, kterými jsou privátní aktéři z komerční sféry či představitelé
občanské společnosti. Principy partnerství a kooperace různých aktérů regionálního rozvoje jsou
v současném politickém diskurzu více akcentovány a prosazovány, což nalézá také oporu v legislativě.
V světle výše uvedených poznatků je tedy nezbytné, aby byly na Třinecku vytvořeny takové struktury
governance přeshraničního trhu práce, které by byly schopny zabezpečit jeho dlouhodobou
udržitelnost a funkčnost. Tyto struktury pak budou v praxi představovány zejména funkčními
přeshraničními sítěmi.
Navržené oblasti spolupráce:





Organizace pravidelných setkávání na přeshraničním trhu práce;
Poskytování podpůrných služeb pro fungování přeshraničního trhu práce;
Vznik akademie expertů přeshraničního trhu práce;
Systémová spolupráce zaměstnavatelů.

2.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ NA PŘESHRANIČNÍM TRHU PRÁCE
Základním předpokladem vzniku a následné udržitelnosti trhu práce v přeshraničním kontextu je
ochota překračovat hranice a setkávat se s relevantními partnery z „druhé strany“. Je nezbytné, aby
alespoň na začátku byla tato setkání organizována „shora“, byli na ně cíleně zváni relevantní aktéři,
a byla by zajištěna moderace těchto setkání experty se znalostmi reálií a kontextů, v nichž se všichni
pozvaní pohybují.
Budeme usilovat o organizaci následujících akcí pravidelného setkávání:
 Organizace pravidelných přeshraničních trhů/veletrhů práce;
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 Organizace jobdatingových a speeddatingových akcí pro zaměstnance a zaměstnavatele;
 Organizace pravidelných setkání občanů (obdoba hornorýnských Afternoon Sessions či
občanských fór z Eurometropole Lille-Kortrijk - Tournai).
Příklady projektů:
Název projektu:

Organizace přeshraničních workshopů k problematice nových kompetencí a
profesních profilů
Nositel projektu:
Služby zaměstnanosti, KaPa o.p.s., místní partneři
Stručný popis projektu: Cílem projektu jsou společná setkávání zaměřená na diskusi ohledně
vzdělávacích potřeb pro blízkou budoucnost (zelené profese, cestovní ruch
apod.)
Zdroje financování:
ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko

Název projektu:

Organizace jobdatingových akcí pro zaměstnance a zaměstnavatele regionu
širšího Třinecka včetně přeshraničního kontextu
Nositel projektu:
Služby zaměstnanosti, KaPa o.p.s., místní partneři
Stručný popis projektu: Cílem projektu je organizace akcí, v jejichž rámci by došlo k pravidelnému
setkávání zástupců poptávkové a nabídkové strany trhu práce. V praxi by se
jednalo o aplikaci konceptu, který úspěšně funguje v Horním Rýnu, kde jsou
v pravidelných intervalech organizovány „malé veletrhy“ pracovních
příležitostí, které mají významnou přeshraniční dimenzi.
Zdroje financování:
ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko

2.2 POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO FUNGOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍHO TRHU PRÁCE
Pokud se podaří iniciovat kulturu vzájemné interakce a setkávání, bude nezbytné zajistit podpůrné
služby pro udržitelné fungování přeshraničního trhu práce. Ideálně by tyto služby měly mít podobu
institucionalizovaných struktur se stálými pracovníky, to však v úvodní fázi z finančních důvodů
evidentně nebude možné. Pokusíme se však zajistit poskytování těchto služeb projektovým
způsobem, přičemž do partnerství budou aktivně zapojováni také zástupci relevantních služeb
zaměstnanosti.
Podporována budou následující opatření:
 Společná databáze přeshraničních pracovních příležitosti v rámci přeshraničního regionu
Třinecka;
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Monitoring potřeb přeshraničního trhu práce;
Publikační činnost zaměřená na přeshraniční problematiku;
Poskytování informačních služeb (po vzoru německo-francouzských INFOBESTů);
Poradenství zaměřené na možnost získání práce za hranicí;
Spolupráce podnikatelských inkubátorů pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblastech
zájmů těchto inkubátorů;
 Spolupráce subjektů činných v oblasti sociálního podnikání;
 Založení sítě ambasadorů konceptu přeshraničního trhu práce.
Příklady projektů:
Název projektu:
Manuál pro vstup na přeshraniční trh práce CZ-PL-SK
Nositel projektu:
Služby zaměstnanosti, místní partneři
Stručný popis projektu: Cílem projektu je sumarizace a smysluplná definice (a zveřejnění) postupu
pro pracovníka a podnikatele při vstupu na přeshraniční trh práce (způsob
zaměstnání v jednotlivých zemích, sociální zdravotní pojištění, daňové
odvody, konkrétní kontakty). Pro tuto aktivitu je možné využít stávajících
publikací vydaných službami zaměstnanosti, s možnými rozšířeními a
úpravami pro lokální kontext.
Zdroje financování:
ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + Slovensko

Název projektu:

Studie proveditelnosti analyzující možnosti vzniku informačních míst
zaměřených na fungování přeshraničního trhu práce a podporu drobného
podnikání
Nositel projektu:
HRAT, Kazuist, EuroSchola
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zpracování studie proveditelnosti vzniku 3 informačních CZSK-PL (veřejně přístupných a přívětivých) míst včetně finančního rozpočtu,
definice právní subjektivity, vybavení, předchozí analýzy a podobně.
Předpoklad zakomponování, či ve spolupráci s již stávajícími aktivitami
(EURES-T apod.)
Zdroje financování:
ERDF, ESF, lokální zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + Slovensko
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Název projektu:

Rozvoj zaměstnanosti formou přeshraniční spolupráce v sociálním
podnikání
Nositel projektu:
Kazuist (Trianon)
Stručný popis projektu: Cílem je zmapování sociálních podniků, právních souvislosti konkrétních státu
za kterých existují a možnosti „přeshraničního“ zaměstnávání osob vhodných
pro tento typ organizaci.
Zdroje financování:
ERDF v rámci nové nového programu přeshraniční spolupráce na
roky 2014 -2020
Územní dopad: ER
Těšínské Slezsko (eventuálně v rozšíření o ER Beskydy) + Region
Beskydy na Slovenské straně

2.3 VZNIK AKADEMIE EXPERTŮ PŘESHRANIČNÍHO TRHU PRÁCE
Cílem této inciativy je první krok k institucionalizaci struktury governance přeshraničního trh práce na
Třinecku. Inspirací pro tuto aktivitu je obdobná iniciativa z česko-rakouské hranice, kde akademie
úspěšně funguje již více než dekádu. Tam se ukázalo, že nejvhodnější formou spolupráce jsou malé
dvoudenní workshopy, které se zaměřují na aktuální témata. Na plánovacích schůzkách je
každoročně vytvořen seznam témat, zajímavých pro obě spolupracující strany. Úspěšně se započalo
vytváření sítě pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými institucemi – hlavně mezi jejich
představiteli, jejichž angažovanost a přesvědčení je hlavní devizou úspěšnosti celého konceptu.
V praxi bude tento krok zajišťovat další chod skupiny zabývající se propagací a udržením konceptu
přeshraničního trhu práce na Třinecku. Pro chod skupiny bude rovněž důležitá inspirace formou
zahraničních výjezdů. Dalším důležitým úkolem bude navázání a udržen funkčních vazeb s dalšími
relevantními subjekty zapojenými do oblasti trhu práce a přeshraniční spolupráce.
 Realizace kulatých stolů a tvorba pracovních skupin zabývajících se tématikou
přeshraničního trhu práce;
 Výměna dobré praxe a organizace studijních cest;
 Větší propojení stávajících iniciativ – zejména ESÚS TRITIA, Euroregion Těšínské Slezsko a
EURES-T.
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Příklady projektů:
Název projektu:
Nositel projektu:

Vznik akademie expertů trhu práce česko-polsko-slovenského Trojmezí
Služby zaměstnanosti, zejména pak síť EURES-T, další místní partneři,
EuroInstitut PL-CZ-SK
Stručný popis projektu: Cílem projektu je podpora systémového přístupu k otázkám trhu práce na
Trojmezí. Půjde o doplnění a nadstavbu k činnostem funkční sítě EURES-T
Beskydy, přičemž obsahově půjde zejména o organizaci specializovaných
dvoudenních workshopů proložených inspiračními výjezdy do dalších regionů
Evropy s obdobným nastavením trhu práce.
Zdroje financování:
ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond
Územní dopad:
Česko-polsko-slovenské Trojmezí

2.4 SYSTÉMOVÁ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ
Pro trvalou udržitelnost přeshraničního trhu práce je klíčové do něj zapojit významné zaměstnavatele
z regionu. Pro tuto iniciativu by bylo vhodné převzít principy z belgicko—francouzské Eurometropole
Lille-Kortrijk-Tournai. Tam bylo zřízeno fórum zaměstnavatelů jakožto poradní orgán Eurometropole.
Má za úkol poskytovat výkonným orgánům tamního přeshraničního trhu práce zpětnou vazbu a také
iniciovat návrhy pro další projekty přeshraniční spolupráce. Konkrétně, se znalostí zmíněného fóra či
obdobných přeshraničních struktur z jiných míst Evropy, mohou být pro lepší spolupráci
zaměstnavatelů učiněny následující konkrétní kroky:
 Zahrnout veškeré relevantní zaměstnavatele pod jednu střechu a organizovat jejich
pravidelnou interakci a kooperaci;
 Účastnit se předvídání rozvojových potřeb přeshraničního regionu Třinecka;
 Propagovat koncept přeshraničního trhu práce na Třinecku a být jeho „neformálními
ambasadory“ jak uvnitř, tak rovněž vně jeho území.
Příklady projektů:
Název projektu:

Posílení přeshraniční spolupráce v Trojmezí formou vzniku fóra
zaměstnavatelů
Nositel projektu:
místní partnerství
Stručný popis projektu: Cílem je zatažení místních myšlenkových lídrů světa podnikání do myšlenky
přeshraničního trhu práce. Lídři budou zapojeni do činnosti přeshraničního
fóra které se bude scházet max. třikrát do roka, přičemž bude plnit zejména
reprezentační roli.
Zdroje financování:
ERDF, ESF, vlastní zdroje
Územní dopad: ER
celé česko-polsko-slovenské Trojmezí
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3. PŘESHRANIČNÍ TRH PRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Jak již bylo identifikováno v mapovací studii, je Třinecko výrazně ovlivněno existencí dominantního
zaměstnavatele. Jakkoli se zdejší železárny společně se sítí dceřiných a spřízněných firem vyrovnaly se
světovou konkurencí nejlépe ze všech hutních firem v ČR, nezajistí přirozeně veškerou zaměstnanost
v regionu. Díky své geografické poloze na česko-polsko-slovenském pomezí a potenciálu
představovaným Beskydami je oblast cestovního ruchu předurčena k tomu, aby vytvářela významné
množství pracovních příležitostí.
Proto je důležité akcentovat význam vytváření pracovních příležitostí v tomto segmentu s ohledem
na přeshraniční charakteristiku česko-polsko-slovenského Trojmezí, už jen proto, že významná část
klientů cestovního ruchu přijíždí z blízkého zahraničí. Tento fakt bude akcentovat potřebu
interkulturního vzdělávání, jazykové přípravy apod.
V oblasti cestovního ruchu již samozřejmě byly uskutečněny kroky a implementovány projekty, které
zohledňovaly polohu širšího Třinecka. Při realizaci těchto akcí byly brány v úvahu následující výchozí
dokumenty:
 Příprava produktu krok za krokem - Manuál přípravy přeshraničního produktu cestovního
ruchu, 2010 (Regionální rada Třinec, OLZA)
 Manuál vzájemné informovanosti v cestovním ruchu v Česko-slovenském příhraničí –
Těšínské Beskydy – Horné Kysuce, 2006, Regionální rada Třinec
Tvorbu jednotlivých bodů akčního plánu přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu
nemalou měrou ovlivní zrealizované projekty a aktivity již v minulých letech či aktuálně realizované
projekty. Konkrétní projekty či aktivity budou proto zmíněny a popsány v následujících příslušných
podkapitolách:
 Vzdělávání odborníků v cestovním ruchu;
 Přeshraniční přeprava osob;
 Přeshraniční produkty cestovního ruchu.

3.1 VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU (I. ETAPA) – ODBORNÁ ČÁST
Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu je klíčem k dlouhodobé úspěšnosti (či naopak) pojímání
cestovního ruchu jakožto výsostně přeshraniční záležitosti. V regionu Třinecka se navíc zatím oblasti
celoživotního vzdělávání nedostává adekvátní pozornosti, jakou by si jeho význam zasloužil.
V samotné implementaci akčního plánu se pak oblast cestovního ruchu prolíná s části 1. Spolupráce
v oblasti vzdělávání. Realizační týmy, resp. garanti obou oblastí proto budou v bodech 1. a 2.
spolupracovat.
Tato podkapitola má návaznost na koncepci realizovanou v letech 2005-2006 viz níže:
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 Koncepce ČR-SR příhraniční spolupráce se zaměřením na cestovní ruch
Realizace:
2005-2006
Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Partner:
Agentura pre regionálny rozvoj v Žilině
Relevantní výstupy mající vliv na přeshraniční trh práce v CZ-SK příhraničí:
 Manuál vzájemné informovanosti v cestovním ruchu v česko-slovenském příhraničí –
Těšínské Beskydy – Horné Kysuce (2006, Regionální rada Třinec)
Web: http://www.cesko-slovensko.info/index.php
Manuál kromě jiného obsahuje relevantní kapitoly:
 Prolog
 Komu je manuál určen?
 SWOT analýza
 Opatření a projekty
 Hledáte projektového rádce?
 Jak podnikat v cestovním ruchu
 Kde získat informace
Cílem I. části vzdělávacího „projektu“ je analyzovat rozdílnost prostředí ovlivňujícího trh práce na
všech třech stranách hranice a formou školení eliminovat „nepřipravenost“, a to jak studentů
připravujících se na zaměstnání, tak reálných zaměstnanců v cestovním ruchu, pro možnost uplatnit
se na trhu práce na kterékoli straně česko-polsko-slovenské hranice.
V rámci přípravy (analytická část) vzdělávání bude provedeno:
 zmapování škol zabývajících se v česko-polsko-slovenském příhraničí výukou týkající se
cestovního ruchu s jejích rozdělením dle konkrétních oblasti cestovního ruchu, na které se
zaměřují (podnikání, průvodcovství, gastronomie, ubytování atd.);
 navázaní kontaktů se školami a ověření úspěšnosti jejich absolventů při uplatnění na trhu
práce a trendů, které z toho vyplývají pro další rozvojové učební programy škol;
 kontaktování vybraných zaměstnavatelů absolventů škol a sběr informací o kvalitě
připravených absolventů pro praxi;
 srovnání získaných informací ze vše tří stran česko-polsko-slovenského příhraničního regionu,
vyhodnocení rozdílů (kladných i záporných) a z toho vycházejících potřeb pro tvorbu obsah
vzdělávacího projektu;
 zmapování právního, podnikatelského, marketingového (eventuálně dalšího) prostředí na
česko-polsko- slovenském příhraničí v oblasti cestovního ruchu;
 analýza nejdůležitějších cílových skupin a zvláštnosti jejich chování a potřeb, včetně
uplatňování standardů hodnocení kvality zařízení CR, které jsou na ně orientovány (např.
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cykloturisté, běžkaři, zdravotně
specializované weby atd.);

handicapování,

používané

marketingové

značky,

 identifikace projektů, které se věnovaly rozvoji cestovního ruchu na jednotlivých stranách
česko-polsko-slovenského příhraničí, především se zaměřením na specifické cílové skupiny a
analýza jejich výstupů;
 sestavení vzdělávacího plánu (obsah jednotlivých modulů, rozsah, lektoři, místa školení,
rozpočet), a to včetně možnosti zapojení uchazečů o zaměstnání (ve spolupráci s úřady
práce);
 sestavení marketingového plánu pro získání zájemců o vzdělávání.
V rámci vlastního procesu vzdělávání (praktická část) proběhne:
 marketing připraveného vzdělávacího „projektu“;
 výběr účastníků vzdělávání;
 vlastní vzdělávací proces s průběžným vyhodnocováním jeho přínosu pro praxi (podklad pro
II. etapu).

Příklad projektu:
Název projektu:

Vzdělávací přeshraniční projekt „Poznáním k překonání bariér na trhu práce
v oblasti cestovního ruchu“
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Projekt na základě analýzy rozdílů mezi jednotlivými zeměmi nabídne jejich
vysvětlení účastníkům, tak aby byli připraveni najít si práci i na jiné straně
hranice. Bude zaměřen na různé oblasti pracovního uplatnění (gastronomie,
informační centra, průvodcovství, marketing, management atd.) Závěr
projektu bude věnován analýze zkušenosti s výstupem pro přípravu praktické
formy vzdělávání formou stáží – viz část 2.
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + polské příhraničí + slovenské příhraničí

3.2. VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU (II. ETAPA) - PRAKTICKÁ

ČÁST

Cílem je na základě 1. etapy vzdělávacího projektu“ a jeho zkušenosti dále realizovat praktické
výměnné stáže, získat z nich zpětnou vazbu a jejím vyhodnocením navrhnout další vhodné navazující
projekty.
V rámci přípravy (analytická část) vzdělávání bude provedeno:
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 analýza výsledků 1. etapy pro potřebu přípravy odborných stáží;
 projednání zájmu o stáže ze zástupci zařízení cestovního ruchu (nejlépe zastřešujícími
organizacemi v jednotlivých částech česko-polsko-slovenského příhraničí);
 projednání přípravy s úřady práce, včetně aktuálního stavu zájemců o stáže z řad uchazečů
zaměstnání;
 sestavení plánu průběhu stáží (obsah dle jednotlivých zařízení cestovního ruchu, rozsah
stáží, harmonogram, finanční plán);
 sestavení marketingového plánu pro získání zájemců o stáže,
V rámci vlastního procesu vzdělávání (praktická část) proběhne:
 marketing připraveného „projektu“ stáží;
 výběr účastníků pro stáže;
 vlastní realizace stáži se zajištěním zpětné vazby;
 vyhodnocení obou části vzdělávání a návrh dalších navazujících projektů.

Příklad projektu:
Název projektu:

Vzdělávací přeshraniční projekt: „Praxi a zkušenostmi zaměstnanců a
studentů v cestovním ruchu k získání vyšší flexibility na trhu práce v celém
příhraničí“
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Formou pracovních stáží, která proběhne v jiné než „domovské“ zemí, si
účastnici zaměstnaní či studující oblast cestovního ruchu ověří v praxi nabyté
znalosti o rozdílech (včetně těch znalosti, které získali v 1. etapě vzdělávání).
Závěrem projektu bude analýza těchto zkušenosti s náměty na další možnosti
vzdělávání a praxe.
Zdroje financování:
ERDF, ESF
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + polské příhraničí + slovenské příhraničí

25

Název projektu:
Průvodcovství bez hranic
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Na základě definovaných přeshraničních produktů budou realizovány
tématické výlety - famtripy (dvou až třídenní) s programem ve dvou
(eventuálně třech) zemích, které by vhodným cílovým skupinám zajistili
„přeshraniční“ vyžití a poznání a podpořily by tak i pocit přeshraniční
sounáležitosti účastníků. Průvodci by vždy byli v kombinaci – polský průvodce
+ český nebo slovenský průvodce, aby tím bylo zajištěno i překonání jazykové
bariéry. Účastníci by byli vybírání ze všech zemí. Preferováno by bylo poznání
nebo vyžití účastníků z jedné země v druhé zemí (zemích).
Z hlediska pracovního profilu by byl zaměřen projekt především na
absolventy středních, vyšších odborných, eventuálně vysokých škol se
zaměřením na cestovní ruch.
Zdroje financování:
ERDF, jiné zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + polské příhraničí + slovenské příhraničí

Název projektu:
Tradice na konci světa
Nositel projektu:
Gorolské turistické informační centrum
Stručný popis projektu: Česko – polsko - slovenské pohraničí jako historický provinční oblasti ze všech
tří stran hranice oplývá osobitými tradicemi zvyků i různých lidových
uměleckých, gastronomických a jiných výrobků, často ve všech tří zemích
podobných (např. folklor, lidové řezbářství, zbojnické legendy, dřevěná
sakrální architektura). Projekt by se věnoval jejich zmapování, průvodcovství,
výstavní a publikační činnosti. Výstupy by byly i podpůrným produktem pro
projekt 2 – „Průvodcovství bez hranic“ a podporoval by také současné
producenty místních výrobků.
Z hlediska pracovních příležitosti by podporoval především uplatnění
humanitně orientovaných absolventů škol (historici a kunsthistorici,
etnografové, výtvarnici), kteří hledají v současné době obtížně uplatnění na
trhu práce.
Zdroje financování:
ERDF, jiné zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko + polské příhraničí + slovenské příhraničí

3.3. PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA OSOB
Výchozí situace
Obecně je technická i formální prostupnost individuálními dopravními prostředky na česko-polské
a česko-slovenské hranici na dostatečné úrovni, připojení ČR, Polska a Slovenska k Schengenskému
prostoru odstranilo fyzické bariéry překračování hranic.
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Pro umožnění vyšší (denní) migrace obyvatel všech třech států, např. za prací, by zcela jistě, po
určitých úpravách a koordinacích, šlo využít stávající sítě prostředků veřejné hromadné přepravy
osob, železnice a především pravidelné autobusové linky. Aktuálně bohužel nejsou k dispozici veřejné
informace v dostatečném množství a intenzitě o možnostech využití napojení linek či směrů veřejné
hromadné přepravy osob na obou stranách hranice. Obecně však lze konstatovat, že vzájemná
propojení existují minimálně, nalézt je můžeme zejména na česko-slovenském půdoryse.
Tato podkapitola má návaznost na projekt jehož realizace započala v roce 2013 a bude ukončena
v roce 2014 - viz níže:
 INFOTUR IV – Vytváření integrovaného dopravného systému pro potřeby cestovního ruchu
v ER Těšínské Slezsko
Vedoucí partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“
Partner:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Relevantní výstupy mající vliv na přeshraniční trh práce na CZ-PL hranici:
 Studie dopravního spojení pro potřeby cestovního ruchu.
 Koncepce spolupráce v systému dopravního propojení pro potřeby cestovního ruchu.
 Koncepce společné vizualizace v rámci dopravního propojení.

3.3.1 Zmapování situace v návaznosti spojů veřejné hromadné přepravy osob
Cílem je zjistit možnosti při využívání prostředků hromadné přepravy osob (HPO) a jejich vzájemné
návaznosti na česko-polské a česko-slovenské hranici.
Bude provedeno:
 šetření v terénu, nalezení vhodných míst, které již v současné době mají vhodné předpoklady
pro využití tohoto tématu,
 analýza technických překážek v návaznosti přeshraničních spojů (vzdálenosti koncových
zastávek a stanic, komunikační linie a podobně),
 analýza aktuální časové návaznosti spojů na stranách hranice,
 dotazníkové šetření mezi obyvateli v příhraničních oblastech s cílem zjistit jejich povědomí
o možnostech využívání HPO při překračování hranic a jejich vůli tyto možnosti využívat,
 analýza a vyhodnocení získaných dat a poznatků.

3.3.2

Návrh řešení technické prostupnosti hranic veřejnými hromadnými prostředky osob

Cílem je, na základě poznatků dle bodu 3.3.1, navrhnout ucelený postup pro zjednodušení využívání
hromadných veřejných dopravních prostředků při denní migraci osob za zaměstnáním, prací
a podnikáním.
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Bude provedeno:
 marketing aktuálních možností návaznosti jednotlivých linek a spojů na hranicích (vydání
jednoduchého informačního materiálu),
 projednání možností koordinace návaznosti konkrétních spojů či linek s jednotlivými dopravci
na obou, resp. všech tří, stranách hranice,
 projednání možností eliminace zjištěných fyzických překážek s dotčenými organizacemi
a institucemi (obce, města, kraje),
 studie řešení situace v přeshraniční přepravě, marketingová část, organizační a koordinační
část, technická (řešení fyzických bariér) část.

Příklady projektů
Název projektu:

Možnosti a bariéry při překračování CZ-PL-SK hranic při využití prostředků
veřejné hromadné přepravy osob - STUDIE
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zmapování současné situace v segmentu veřejné hromadné
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci obyvateli
Zdroje financování:
ERDF, národní a krajské zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce

Název projektu:

Marketing stávajících možností využití prostředků veřejné hromadné
přepravy pro překračování CZ-PL-SK hranice
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Vytvoření jednoduchého informačního materiálu (aktuální návaznost spojů
a linek, komunikační vzdálenosti a časy) a následný marketing a propagace
Zdroje financování:
ERDF, národní a krajské zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce

Název projektu:

Studie řešení zjednodušení a odstranění bariér návaznosti spojů a linek
prostředků veřejné hromadné přepravy osob
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Definice a sumář analytických dat, návrh organizačního řešení, návrh
odstranění fyzických bariér, projednání s dotčenými institucemi, definitivní
návrh organizačního a bariérového řešení
Zdroje financování:
ERDF, národní a krajské zdroje
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce
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3.4 PŘESHRANIČNÍ PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU
Výchozí situace:
Vytváření a především následná realizace a „prodej“ produktů cestovního ruchu obecně vede ke
zvyšování návštěvnosti, kumulaci nových finančních prostředků a tedy následně k vytváření nových
pracovních míst, resp. k pozitivní motivaci zaměstnanců, či potenciálních zaměstnanců v rámci
segmentu cestovního ruchu.
Na česko-polské hranici byl v roce 2010 pro oblast Euroregionu Těšínské Slezsko vytvořen-zpracován
manuál-návod pro vytváření speciálně přeshraničních produktů cestovního ruchu. „Příprava produktu
krok za krokem“. V roce 2006 byl zpracován Manuál vzájemné informovanosti v cestovním ruchu
v Česko-slovenském příhraničí – Těšínské Beskydy – Horné Kysuce.
Tato podkapitola má návaznost na projekty viz níže:
 INFOTUR II
Realizace:
2009-2010
Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Partner:
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“

Relevantní výstupy mající vliv na přeshraniční trh práce na CZ-PL hranici:
 Koncepce – Přeshraniční produkty cestovního ruchu v CZ-PL příhraničí (studie, profilaci
regionu, navržené produkty CR a strukturu navržených produktů).
 Produktový manuál pro vytváření produktů CR „Příprava produktu krok za krokem“ v CZ-PL
příhraničí (Manuál přípravy a aktivizace turistického produktu v česko-polském příhraničí
provede zájemce procesem přípravy produktu jako takového a dále procesem přistoupení
k produktu. Stanovuje základní obecné, produktové a marketingové podmínky a pravidla).
 INFOTUR III
Realizace:
2010-2011
Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Partner:
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“

Relevantní výstupy mající vliv na přeshraniční trh práce na CZ-PL hranici:
 Zpracování a marketing 20-ti přeshraničních produktů cestovního ruchu
Web: http://infotur.semodata.cz/
Cílem je, na základě poznatků o vytváření a následné realizaci produktů cestovního ruchu přispět
realizací, resp. přípravou k realizaci takovýchto produktů k „rozpohybování“ přeshraničního trhu
práce v segmentu cestovního ruchu na CZ-PL-SK hranici.
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Bude provedeno:
 aktualizace metodického návodu (manuálu) „Příprava produktu krok za krokem“ s akceptací
specifik česko-slovenského příhraničí a obohacení o nové prvky v marketingu cestovního
ruchu,
 výběr vhodných přeshraničních produktů cestovního ruchu v česko-polském a československém příhraničí,
 metodicko-motivační workshop k vytváření přeshraničních produktů cestovního ruchu
v česko-polském a česko-slovenském příhraničí za účasti odborníku na marketing cestovního
ruchu, podnikatelů v cestovním ruchu, zaměstnanců a dalších zájemců o práci v cestovním
ruchu v uvedených příhraničních oblastech,
 sestavení nových přeshraničních produktů cestovního ruchu z využitím zkušeností a znalostí
skupin účastných na WS,
 marketing sestavených přeshraničních produktů cestovního ruchu.

Příklady projektů:
Název projektu:
Těšínské Slezsko pro všechny
Nositelé projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Powiat Cieszyński
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je příprava a vydání tematických tras po polské a české
části Těšínského Slezska pro různé skupiny aktivních turistů v podobě
dvojjazyčného mapového průvodce. Přidanou hodnotou průvodce budou
informace o míře přístupnosti tras pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace.
Zdroje financování:
ERDF, vlastní prostředky nositele projektu
Územní dopad:
okresy Frýdek-Místek, Karviná, powiat Cieszyński
Název projektu:
Cestování bez bariér
Nositelé projektu:
Občanské sdružení TRIANON, Občianske združenie TRIANON SK
Stručný popis projektu: Společnými setkáními zástupců obou regionů a prezentací příkladů dobré
praxe podporuje projekt mezisektorovou spolupráci v oblasti integrace a
přístupného cestovního ruchu v územích dopadu a podněcuje zájem aktérů
cestovního ruchu o zpřístupňování služeb a zařízení.
Zdroje financování:
ERDF, vlastní zdroje žadatele a partnera
Územní dopad:
Těšínské Slezsko, Region Turiec
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Název projektu:
Nositelé projektu:

Poznávejte region Trojmezí 3
GOTIC, příspěvková organizace, Gminny Ośrodek kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, Kultúrne a
informačné centrum mesta Čadca
Stručný popis projektu: Hlavním cílem je intenzivnější propagace česko-polsko-slovenského regionu
trojmezí a zaměření se na cílovou skupinu rodin s dětmi. Děti při návštěvě
informačního centra budou mít k dispozici různé pomůcky - hry a soutěže,
které jim pomůžou lépe poznat region.
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
Region trojmezí - Jablunkovsko, oblast na polské a slovenské straně hranice
Název projektu:

Přeshraniční produkty cestovního ruchu v CZ-PL-SK příhraničí - podmínka
pro rozvoj přeshraničního trhu práce
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Analýza již zpracovaných relevantních materiálů a studí, eventuálně za účasti
odborníků, podnikatelů a pracovníků ve službách CR, zpracování metodického
návodu pro vytváření přeshraničních produktů cestovního ruchu v CZ-PL-SK
příhraničí
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce
Název projektu:
Marketing přeshraničních produktů cestovního ruchu v CZ-PL-SK příhraničí
Nositel projektu:
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stručný popis projektu: Sestavení přeshraničních produktů cestovního ruchu za účasti odborníků,
podnikatelů a pracovníků v segmentu cestovního ruchu, marketingpropagace sestavených produktů
Zdroje financování:
ERDF
Územní dopad:
ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce
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4. EUROINSTITUT PL-CZ-SK
Vstupní informace:
Původní inspirace pro tuto průřezovou aktivitu pochází z Horního Rýna, od jednoho z partnerů tohoto
projektu. EuroInstitut je bilaterální francouzsko-německou strukturou, která již funguje od roku 1993,
kdy byla založena jakožto organizace, která měla zajistit prostřednictvím školení, vzdělávání a
projektového poradenství řešení problémů vyplývajících z různých politicko-správních obou stran
francouzsko-německého pohraničí a iniciovat další přeshraniční spolupráci v Horním Rýnu. Do roku
1999 fungovala organizace z pomocí prostředků programu INTERREG, druhou polovinu financí na
zabezpečení činnosti pak zajišťovali zakladatelé z řad veřejné správy. V současnosti již rozpočet
organizace naplňují výhradně jeho zakladatelé, část příjmů rovněž plyne z účastnických poplatků za
vzdělávání a dalších služeb poskytovaných organizací.
V současnosti je v samotné organizaci zaměstnáno 11 osob, přičemž jde o smíšený tým pracující na
zásadě dvojjazyčnosti. EuroInstitut je umístěn v Rehfusově vile v Kehlu, což je místo profilující se
jakožto kompetenční centrum pro přeshraniční spolupráci (sídlí tam rovněž další struktury
přeshraniční spolupráce v čele s INFOBESTEM a Eurodistriktem Strasbourg – Ortenau, obé již zmíněné
v mapovací studii).
Samotná činnost EuroInstitutu spočívá v organizaci vzdělávacích akcí, které jsou určeny zejména
zástupcům veřejné správy. Pro ilustraci, v roce 2010 zorganizoval EuroInstitut 150 školících dní a
poskytl zhruba stejný počet dní poradenství v oblasti přeshraniční spolupráce. I přes pokročilou
úroveň spolupráce v cílovém území se EuroInstitut zaměřuje na neustálou nabídku základních školení
o systémech veřejné správy Francie a Německa a vytváří prostor pro setkávání se potenciálních
nositelů přeshraničních projektů.
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Tabulka: hlavní činnosti EuroInstitutu v roce 2010
Vzdělávání
I.

pilíř

Projektové skolení
Školení tohoto druhu jsou
zaměřena na problematiku
spojenou s:
• politicko-správním systémem
sousední země;
• interkulturní komunikací;
• managamentem
přeshraničních projektů;
• jazykem souseda (jazykové
hodiny ve skupinách po dvou
osobách).

II.

pilíř

III.

pilíř

Odborné školení
Odborná školení se týkají
následujících oblastí:

Evropské školení
Do programu evropských
školení patří otázky spojené s:

• policie - justice;
• zdraví a bezpečnost
pracovníka v příhraničním
pojetí;
• veřejní doprava Horního
Rýnu;
• územní plánování;
• zdraví;
• politika spojená s mládeží;
• kultura.

• programem INTERREG;
• managamentem sítí;
• lobbingem;
• zavádění procesu evaluace;

Projektová činnost
Výzkumy a konference
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Podle vyjádření hornorýnských expertů je EuroInstitut jedním z rozhodujících hybatelů přeshraniční
spolupráce v Horním Rýnu. Jeho vznik v roce 1993 nastartoval, jak lze shrnout vyjádření
hornorýnských expertů, období projektově orientované profesionalizace přeshraniční spolupráce,
kdy bylo zapotřebí adaptace některých přeshraničních struktur podmínkám vyžadovaných evropskou
regionální politikou – následování principů partnerství, konzultace, adicionality, programování a
evaluace. Této činnosti se EuroInstitut úspěšně zhostil, pak se však začal orientovat na organizaci
školení. Hornorýnští experti, totiž zdůrazňují, že je zapotřebí neustále vytvářet prostor pro setkávání
přeshraničních partnerů.
Organizace poskytující přeshraniční vzdělávání a poradenství fungují i jinde v Evropě, avšak ne s tak
silným personálním obsazením a s výborným renomé (měřeno např. počtem zahraničních stážistů).
EuroInstitut je rovněž v očích zástupců Evropské komise (Evropská komise 2011) jedním z důvodů,
proč je přeshraniční region Horního Rýna označován jako modelový.
Založení EuroInstitutu PL-CZ-SK
V průběhu prací zpracovávání Akčního plánu se projektoví partneři dohodli, že se pokusí společně
zasadit koncept EuroInstitut rovněž do prostředí širšího Třinecka, tedy česko-polsko-slovenského
Trojmezí. Nositelem projektového záměru budou Institut EuroSchola spolu se Sdružením regionální
spolupráce Olza. Dle obou těchto partnerů je totiž pro vznik a efektivní fungování přeshraničního trhu
práce na Třinecku rozhodující dobrá kvalita institucionálního prostředí, pro kterou jsou nesmírně
důležité podpůrné instituce – a jednou z nich právě bude EuroInstitut PL-CZ-SK.
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5. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE
Hlavním institucionálním subjektem, který by měl zajistit implementaci tohoto plánu, je Institut
EuroSchola, který je garantem fungování partnerství pracujícího na vzniku přeshraničního trhu práce
na Třinecku v rámci tohoto projektu. Proto bude institucionálně zodpovědný za implementaci
Akčního plánu.
Na implementaci plánu se však budou rovněž podílet partnerské subjekty, které byly zapojeny do
implementace tohoto projektu formou přímého partnerství (HRAT Třinec a Regionální rada rozvoje a
spolupráce se sídlem v Třinci) či delegací svých pracovníků do pracovní skupiny. V praxi se jedná o
zástupce následujících subjektů:










KAZUIST, s.r.o.;
Chráněná dílna ERGON, o.s.;
Rozvojová agentura Žilinského samosprávného kraje, n.o.;
Regionální sdružení rozvoje a spolupráce Olza, Cieszyn;
Kapa Třinec, o.p.s.;
Slezská diakonie;
Úřad práce v Třinci;
Moravskoslezský kraj;
ESÚS TRITIA.

Zástupci těchto subjektů se budou podílet zejména na implementaci konkrétních rozvojových
projektů. Zvláštní roli v procesu implementace akčního plánu pak ponese rovněž sekretariát ESÚS
TRITIA v Cieszyně, který již dokončil rok svého trvání a po ustanovení vnitřních procedur je připraven
k implementaci úkolů.

5.1 REALIZACE A MONITORING NAPLŇOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU
Klíčovou roli pro naplňování akčního plánu bude mít realizace projektů, které byly v průběhu tvorby
realizačním identifikovány. Tyto projekty budou primárně realizovány partnerskými organizacemi, do
značné míry se však do spolupráce budou zapojovat také ostatní druhy organizací, zatím do tvorby AP
nezaangažované.
Klíčovým aspektem, který bude rozhodovat o úspěchu AP, bude schopnost partnerských organizací ze
všech partnerských regionů vytvářet a udržet projektová partnerství, která budou společné projekty
implementovat. Na tomto místě bude hrát zásadní úlohu partnerství pro vznik a rozvoj
přeshraničního trhu práce na Třinecku, garantované předkladatelem projektu, Institutem EuroSchola.
Členové partnerství budou monitorovat naplňování AP a vytvářet podmínky pro optimální průběh
jeho implementace.
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Pro monitoring průběhu realizace AP byla navržena soustava monitorovacích indikátorů, představená
v další kapitole. Naplňování AP bude partnerství zajišťovat formou zpracování roční monitorovací
zprávy.

5.2 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
Stanovení monitorovacích indikátorů bylo pro potřeby tohoto Akčního plánu rozděleno do dvou
kategorií:
 Krátkodobé a střednědobé indikátory s dobou naplnění do pěti let;
 Dlouhodobé indikátory, které budou sledovány v delším než pětiletém časovém horizontu.
Krátkodobé a střednědobé indikátory budou zaměřeny především na to, zdali budou uskutečněny
projekty identifikované v tomto akčním plánu. Dlouhodobé indikátory pak budou sledovány na
makroúrovni.
Dlouhodobé monitorovací indikátory:








Nárůst zaměstnanosti pracovníků z Třinecka v blízkém zahraničí o 10%.
Nárůst zaměstnanců z blízkého zahraničí na Třinecku o 5%.
Nárůst výuky polštiny na školách na Třinecku o 10%.
Funkční systém přeshraničních praxí s desítkami frekventantů ročně.
Funkční EuroInstitut jakožto právní forma či organizační forma.
Vytvořená a funkční platforma pro přeshraniční setkávání zaměstnavatelů.
Vytvořená a funkční platforma pro přeshraniční setkávání expertů z oblasti trhu práce
(akademie expertů).
 Funkční systém přeshraničního vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti
cestovního ruchu.
 Zpracování marketingových studií ohledně překračování hranic – 1 studie.
 Nárůst počtu funkčních přeshraničních linek hromadné dopravy – dvě nové linky.
Sledování monitorovacích indikátorů bude zajištěno členy partnerství, přičemž budou v pravidelných
intervalech zpracovávány zprávy hodnotící naplňování indikátorů.

5.3 FINANČNÍ ZDROJE PRO REALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Dlouhodobý úspěch Akčního plánu bude založen na míře, v jaké se podaří propojit navrhované
iniciativy uvedené v implementační části s dostupnými finančními zdroji. Předkládaný Akční plán
bude důležitým materiálem pro plánování projektů v oblasti zaměstnanosti s přeshraničním
přesahem na Třinecku v rámci příštího programovacího období EU.
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Veřejné zdroje
EU

Strukturální fondy EU

Další finanční zdroje EU

Nejvýznamnějšími zdroji financujícími tento AP budou ESF programy a
ERDF program či programy pro podporu přeshraniční spolupráce na
území ESÚS TRITIA pro období 2014 až 2020. Pravděpodobně tedy
půjde o OP přeshraniční spolupráce ČR–PL, SK-CZ a PL-SK financované z
ERDF.
Ve zbytku programovacího období 2007 – 2013 budou principiálním
zdrojem financování implementace plánu OP přeshraniční spolupráce
ČR–PL, SK-CZ a PL-SK, a to jak prostřednictvím využívání mikroprojektů,
tak i zbylé alokaci v ostatních opatřeních programu.
Financování konkrétních projektů v tomto AP identifikovaných nebude
spočívat pouze na financích dostupných v rámci cíle evropské územní
spolupráce. Pro financování projektů totiž bude možno použít také
široké škály komunitárních programů, v oblasti rozvoje lidských zdrojů
zejména program Erasmus +.
Národní úrovně

Státní rozpočty

Krajská úroveň

Municipální úroveň

Je možné, že pro podporu projektů vyčlení část prostředků také
národní ministerstva. Tuto podporu lze minimálně očekávat na úrovni
spolufinancování programů, je také možné postupem času očekávat
další případné finanční vstupy.
Na krajské úrovni dojde k propojení na naplňování AP zejména prací
s dotačními nástroji v gesci odboru regionálního rozvoje a cestovního
ruchu KÚ MSK, polský partner rovněž avizoval možnost využití
prostředků maršálkovského úřadu Slezského vojvodství
Municipality budou mít možnost do AP vstoupit spolufinancování
vlastních projektů, na nichž se budou podílet, stejně jako formou další
finanční podpory jimi zakládaného Euroregionu Těšínské Slezsko.

Soukromé a další zdroje
Soukromé firmy

školy

Neziskové organizace

Soukromé firmy se budou do implementace AP zapojovat zejména
formou jejich členství v nejrůznějších síťových strukturách, které se
budou starat o část implementace AP. Tyto firmy budou muset
zabezpečit míru vlastního spolufinancování.
Školy mají v identifikovaných projektech prominentní roli. Již
v současnosti jsou nositeli mnoha projektů přeshraniční spolupráce,
které spolufinancují z vlastních prostředků, tato jejich úloha se do
budoucna zřejmě ještě zvýrazní.
Vzhledem k současnému nastavení evropských programů jsou
neziskové organizace jedním z častých beneficientů, což je nutí
spolufinancovat projekty z vlastních zdrojů.
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5.4 SOULAD SE STRATEGIÍ EVROPA 2020
Základním strategickým dokumentem na úrovni EU důležitým pro tvorbu rozvojových priorit politiky
soudržnosti po roce 2013 je Strategie Evropa 2020 (schválená Evropskou radou v roce 2010), která je
růstovou strategií EU pro nadcházející desetiletí. Zaměřuje se na další směřování EU v hospodářské
oblasti, zvyšování konkurenceschopnosti, nalezení sociální stability a respektování životního
prostředí, a opírá se o tři vzájemně se podporující priority:
1) Inteligentní růst - rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
2) Udržitelný růst - podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou
na zdroje.
3) Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude
vyznačovat sociální a územní soudržností.
Náš akční plán naplňuje třetí prioritu Strategie Evropa 2020.
Tyto priority pak Evropská komise formulovala do následujících 11 tematických cílů, které by měly
v programovacím období po roce 2014 zejména naplňovány:
1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
2) zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality;
3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství a rybářství
a akvakultury;
4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;
5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;
7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách;
8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil;
9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě;
10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení;
11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.
Můžeme konstatovat, že návrh našeho akčního plánu naplňuje tematické cíle 8-11.
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6. PŘÍLOHY
6.1 PŘÍLOHA 1 – MAPOVACÍ STUDIE ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL NA TŘINECKU
6.1.1

Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací

CZ školy
1. MÁTE ZKUŠENOSTI S PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKOU SPOLUPRÁCI
VE VAŠÍ ŠKOLE (ŠKOLY Z ČR)?
12

ano

5

ne

PL školy
1. MÁTE ZKUŠENOSTI S PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKOU
SPOLUPRÁCI VE VAŠÍ ŠKOLE (ŠKOLY Z PL)?
7

6

V rámci šetření se ukázalo, že 70% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční
spoluprací, což je významné číslo. V opačném případě nedosahuje – jakkoli těsně – zkušenost
s polsko-českou přeshraniční spoluprací škol 50%. Lze říci, že mezi dotazovanými školami převládá
historie vzájemné kooperace, což konstituuje dobou výchozí situaci pro další intenzifikaci
spolupráce v oblasti vzdělávání.
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6.1.2

Druh spolupráce

CZ školy
2. DRUH SPOLUPRÁCE
(lze vybrat více odpovědí)
8
7
6
Vzdělávání
Sport
Kultura
Jiné

0

PL školy
2. DRUH SPOLUPRÁCE
4

Edukacja
Sport

2

Kultura
Inna

1

1

Díky v porovnání se zbytkem česko-polské hranice menší jazykové bariéře probíhá spolupráce
nejčastěji v oblasti vzdělávání (zatímco na jiných úsecích hranice je nečastějším kooperačním
tématem kultura či sport). Předpoklady k úspěšné spolupráci jsou tak nejlepší právě v ER Těšínské
Slezsko.
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6.1.3

Spolupracující cílové skupiny

CZ školy
4. SPOLUPRACUJÍCÍ CÍLOVÉ SKUPINY
7

5
Celá škola
Jednotlivé třídy

PL školy
4. SPOLUPRACUJÍCÍ CÍLOVÉ SKUPINY

4

Cała szkoła

2

Poszczególne klasy

Lze předpokládat, že systematičtější provádění spolupráce bude v případech, kdy spolupracují celé
školy, nikoli jednotlivé třídy. Je zapotřebí důležitého podoteku: školy z českého území, které chtějí
spolupracovat systémově jako celek, jsou většinou s polským vyučovacím jazykem a spolupráce
s polskými partnery pro ně představuje zásadní věc.
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6.1.4

Co školy motivuje ke spolupráci?

CZ školy
5. CO VÁS MOTIVUJE K PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCI?

12
Vzájemné poznávání
Společné učení se

7

Konkurenceschopnost
Finance
Jiné

2
0

0

PL školy
5. CO VÁS MOTIVUJE K PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCI

6

6

Wzajemne poznawanie się
Wspólne uczenie się
Konkurencyjność
Finanse
Inne

1
0

0

Pro české i polské školy je zásadní motivací k přeshraniční spolupráci zejména vzájemné poznávání,
v menší míře pak i společné učení.
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6.1.5

Co pomůže zlepšit přeshraniční spolupráci?

CZ školy
6. CO BY VÁM POMOHLO ZLEPŠIT PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKOU
SPOLUPRÁCI?
(lze vybrat více odpovědí)
8

Finance

8

Zjednodušená administrativa
Funkční sítě

4
Čas

2

2

Odborné kompetence v oblasti
projektového řízení

0

Jiné

PL školy
6. CO BY – ZDANIEM PAŃSTWA – MOGŁO POPRAWIĆ CZESKO-POLSKĄ
WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ?
(można wybrać więcej opcji)

5

5

Finanse
Uproszczone procedury administracyjne
Działające sieci współpracy

3

Czas

2
Kompetencje zawodowe w zakresie
zarządzania projektami
Inne

0

0

Školy z obou stran hranice jednoznačně požadují, aby byly pro zlepšení kvalty přeshraniční
spolupráce zjednodušeny procedury získávání a administrace externích finančních grantových
prostředků, zejména související s nutností předfinancovávat projekty přeshraniční spolupráce. Na
dalším místě by školy ocenily funkční sítě, které by jim pomáhaly lépe se do přeshraniční spolupráce
zapojovat.

43

6.1.6

Co by mohlo motivovat nezapojené školy ke spolupráci

CZ školy
7. CO BY VÁS MOHLO MOTIVOVAT K PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKÉ
SPOLUPRÁCI?
(lze vybrat více odpovědí)

5
Vzájemné poznávání
Společné učení se

3

Konkurenceschopnost

2
1

Finance

1

Jiné

PL školy
7. CO MOGŁOBY PAŃSTWA ZMOTYWOWAĆ DO NAWIĄZYWANIA
CZESKO-POLSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ?
(można wybrać więcej opcji)

7

5

Wzajemne poznawanie się
Wspólne uczenie się
Konkurencyjność

3

Finanse
Inne

1
0

Pro školy z obou stran hranice je důležité vzájemné poznávání se a společné učení.
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6.1.7

Co by Vám pomohlo iniciovat přeshraniční spolupráci?

CZ školy
8. CO BY VÁM POMOHLO INICIOVAT PŘESHRANIČNÍ ČESKO-POLSKOU
SPOLUPRÁCI?
(lze vybrat více odpovědí)
Finance

3

3
Zjednodušená administrativa

2

2

Funkční sítě
Čas

1

1
Odborné kompetence v oblasti
projektového řízení
Jiné

PL školy
8. JAKIE CZYNNIKI PAŃSTWA ZDANIEM MOGŁYBY POMÓC W
INICJOWANIU CZESKO-POLSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ?
(można wybrać więcej opcji)

6
Finanse

5
4

Uproszczone procedury administracyjne

4

Działające sieci współpracy
Czas
Kompetencje zawodowe w zakresie
zarządzania projektami

1

Inne

0

Polské školy by jako optimální nástroj pro iniciaci přeshraniční spolupráce navrhovaly vzdělávání,
společně s českými pak akcentují i význam zjednodušeného přístupu k administrativě evropských
projektů, potažmo evropským financím obecně.
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6.1.8

Budoucnost společných vzdělávacích aktivit

CZ školy
9. MYSLÍTE SI, ŽE SPOLEČNÉ PŘESHRANIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY MÁ/MAJÍ BUDOUCNOST?
17

Ano
Ne

0

PL školy
9. CZY WSPÓLNA TRANSGRANICZNA EDUKACJA/WSPÓLNE
TRANSGRANICZNE DZIAŁANIA MA/MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ?
13

Tak
Nie

0

Školy z obou stran hranice jednoznačně vidí v organizaci společných vzdělávacích akcí velký
potenciál.
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6.1.9

Autoevaluace jazykových dovedností

CZ školy
12. Zhodnoťte na uvedené škále své jazykové dovednosti v oblasti čtení,
poslechu s porozuměním, ústního projevu a psaní v polském jazyce
(1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré)
8
7
6
4

Čtení

4

4

4

3
2

4
3

2

3 3 3

2

2 2 2

Poslech s porozuměním
Ústní projev
Psaní

0
1

2

3

4

5

PL školy
12. Proszę ocenić w skali 1-5 swoje kompetencje językowe w sferze
czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania w języku czeskim
(1 - bardzo słabe, 5 - bardzo dobre)
11

7

Czytanie

6

6

Rozumienie ze słuchu

5

Mówienie

4

Pisanie

3

3
2

2

1

1 1
0
1

2

3

0 0
4

0 0 0 0
5

Úvodem je potřeba zmínit odlišnou metodiku hodnocení, bylo použito školní hodnocení obvyklé
v obou zemích (1 je v ČR nejlepší, v PL naopak). Výrazně vyšší znalosti polštiny na české straně lze
kromě přítomnosti polské menšiny přičíst také ostatním faktorům včetně prostého faktu sledování
polské televize.

47

6.1.10 Má cenu učit se druhému jazyku?
CZ školy
13. Stojí za to učit se polsky? Vyberte prosím 3 nejdůležitější důvody
(lze vybrat více odpovědí)
13

více možností při hledání práce v zahraničí
možnost aktivního používání polských
médií

10

jistější pocit při cestování v Polsku, lepší
pocit na ulici, v obchodě

9

seznámení se s různými kulturními aspekty
Polska, lepší pochopení mentality Poláků

8
7

7

možnost práce v polské firmě, která má
obchodní zastoupení v ČR

6

přístup ke kultuře v originální jazykové verzi

4
3

šance být tolerantní
více možností aktivní komunikace
jednodušší seznamování se

PL školy
13. Dlaczego warto uczyć się języka czeskiego? Proszę wybrać 3
najważniejsze korzyści (można wybrać więcej opcji)
zwiększenie możliwości znalezienia pracy za
granicą (w Czechach), ale blisko domu

10
9
8

8

możliwość swobodnego korzystania z mediów
(np. programy telewizyjne, radio, internet,
prasa)
pewniejsze samopoczucie podczas wyjazdów
do Czech, dobre samopoczucie na ulicy, w
sklepie
poznanie różnych aspektów kultury Czech,
lepsze zrozumienie mentalności Czechów
możliwość pracy w firmie czeskiej mającej
przedstawicielstwo w Polsce

5

5

dostęp do kultury w oryginalnej wersji
językowej

4
3

szansa na bycie tolerancyjnym
większe możliwości świadomej komunikacji

1

swobodne nawiązywanie znajomości i
przyjaźni (otwartość na ludzi)

Velmi zajímavě se od sebe liší vnímání motivace ke studiu jazyka sousedů: zatímco pro české
respondenty je pro eventuální studium polštiny největší motivací její možné uplatnění na trhu
práce, pro Poláky je primární motivací šance navázat přátelství a moci efektivně komunikovat
s českými sousedy.
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6.1.11 Úroveň obtížnosti druhého jazyka
CZ školy
14. Jak hodnotíte úroveň obtížnosti polského jazyka
je velmi jednoduché jej zvládnout,
protože spolu s češtinou patří do stejné
skupiny slovanských jazyků

8

je jednoduché jej zvládnout, ale má
hodně zrádných slov, která mohou ztížit
správné pochopení
není jednoduché ani obtížné jej zvládnout

4

je obtížné jej zvládnout, podobně jako
učení se jinému cizímu jazyku

3
je velmi obtížné jej zvládnout, pouze
zdánlivě vypadá jednoduše, co může
ztížit učení se

2

jiná

0

0

PL školy
14. Jak ocenia Pani/Pan poziom trudności nauki języka czeskiego
jest bardzo łatwy w opanowaniu ze względu
na przynależność obu języków do grupy
języków słowiańskich

8

jest łatwy w opanowaniu, ale ma wiele
pułapek językowych, które mogą utrudnić
właściwe zrozumienie przekazu
nie jest ani łatwy, ani trudny w opanowaniu

4

jest trudny w opanowaniu, tak jak nauka
każdego innego języka obcego

jest bardzo trudny w opanowaniu, tylko
pozornie wydaje się łatwy, co utrudnia
naukę

1
inne

0

0

0

Představitelé škol z obou stran hranice vnímají jazyk souseda jako relativně jednoduše
zvládnutelný.
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6.1.12 Bariéry omezují rozvoj jazykových kompetencí
CZ školy
15. Jaké jsou bariéry omezující rozvoj jazykových kompetencí v polském
jazyce
(lze vybrat více odpovědí)
nedostatek jazykových kurzů polského
jazyka

8

jazykové kurzy jsou příliš nákladné/drahé

6
čeština a polština jsou si podobné,
jazykové kurzy nejsou nutné

4
3

nechuť k učení se polštině

3

nedostatek potřeby a motivace pro učení
se polštině

0

jiné

PL školy
15. Jakie są bariery ograniczające rozwój kompetencji językowych w
obrębie języka czeskiego (można wybrać więcej opcji)
brak kursów języka czeskiego

8
7

kursy językowe są za drogie

języki te są bardzo podobne i nie
dostrzega się konieczności
uczestnictwa w kursach

4

niechęć do nauki języka czeskiego

2

brak potrzeby lub motywacji do
doskonalenia się w języku czeskim

inne

0

0

Zástupci škol z obou stran hranice vnímají jako hlavní bariéru absenci potřeby učit se druhému
jazyku, eventuálně nepovažují – vzhledem k podobnosti obou jazyků – studium toho druhého jako
nezbytnost. Menším problémem pak je nedostatek kurzů výuky druhého jazyka. Okrajově, nicméně
přece, byla na obou stranách hranice zmíněna také nechuť k učení se jazyku souseda.
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6.1.13 Možné stimuly napomáhající studiu jazyka souseda
CZ školy
16. Co by mohlo povzbudit mládež k učení se polštině jako sousedícímu
jazyku
(lze vybrat více odpovědí)
vhodná motivace

12

11

viditelné výhody vyplývající ze znalosti
polštiny, např. výhodná nabídka práce

10

možnost zavedení polštiny do vzdělávání v
přihraničních regionech

6

výměna žáků mezi školami
organizace společných česko-polských
aktivit, exkurzí, setkání

2
0

jiné

PL školy
16. Co mogłoby zachęcić młodych ludzi do poznania języka czeskiego
(można wybrać więcej opcji)16. Co mogłoby zachęcić młodych ludzi do
poznania języka czeskiego
(można wybrać więcej opcji)
odpowiednia motywacja do jego nauki

12
10

widoczne korzyści wynikające z jego
znajomości, np. korzystna propozycja
pracy

10

wprowadzenie tego języka do szkół na
terenach przygranicznych

7
wymiana uczniów między szkołami

5
organizowanie wspólnych wyjazdów,
spotkań

0

inne

Shoda panovala mezi respondenty z obou stran hranice rovněž nad možnými stimuly ke studiu jazyka
souseda. Primárním chybějícím stimulem je jasná (zejména z pohledu ekonomického profitu)
motivace. Akcentována je však i potřeba organizace výměn a setkávání žáků škol z obou stran
hranice.
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6.1.14 Jak zlepšujete své znalosti jazyka souseda?
CZ školy
17. Jakým způsobem prohlubujete své znalosti polštiny
(lze vybrat více odpovědí)
sleduji TV programy v polštině

12

chodím na jazykový kurz
spolupracuji nebo vyhledávám
spolupráci s polskými partnery
čtu tisk v polštině

7

využívám internet

5
mluvím polsky se známými v Polsku

3

3

3
jiné aktivity

0

0

nevyhledávám žádné aktivity

PL školy
17. Jakie podejmuje Pani/Pan działania, aby poszerzyć znajomość języka
czeskiego
(można wybrać więcej opcji)
4

4

oglądam programy telewizyjne w tym
języku
uczestniczę w kursie językowym
współpracuję lub wyszukuję współpracy z
czeskimi partnerami

3

czytam czeskie gazety

2

korzystam z internetu
rozmawiam ze znajomymi w tym języku

1

1
inne działania

0

0

nie podejmuję żadnych działań

Tato otázka je do velké míry zkreslena historickým backgroundem Těšínského Slezska, kdy polská
menšina žijící v české části Euroregionu udržuje více kontaktů s Polskem, nežli je tomu naopak (kde
žádná česká menšina není). Hlavním nástrojem pro rozvíjení jazykových kompetencí je sledování
televize souseda, pro respondenty z české strany hranice pak i kontakt se známými z druhé země.
Nezanedbatelná část respondentů pak nevyvíjí žádné aktivity.
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6.1.15 Stojí zato poznávat identitu sousedů?
CZ školy
19. Stojí za to poznávat kulturu a identitu sousedů – obyvatel Polska?
16

15
12

udržovat kontakty s Poláky

15

14
12

učit se polsky
poslouchat polskou hudbu, sledovat
polskou TV

5
2

mít povědomí o polských státních i
církevních svátcích

5
3

2

1

umět připravit nějakou potravu z polské
kuchyně
mít povědomí o hodnotách polské kultury

ano

ne

PL školy
19. Czy warto – Pani/Pana zdaniem – poznawać kulturę i tożsamość
sąsiadów - obywateli Republiki Czeskiej
13 13
12
11

11

utrzymywanie kontaktów z
mieszkańcami Republiki Czeskiej

10

uczenie się języka czeskiego
słuchanie czeskiej muzyki, oglądanie
czeskich programów TV
posiadanie świadomości o czeskich
świętach narodowych i religijnych
przyrządzanie lub jedzenie potraw
czeskich

3
2
0
tak

posiadanie przekonania o wartości
kultury czeskiej

2

0

0
nie

Školy z obou stran hranice považují za důležité udržovat kontakt se sousedy. Větší zájem o to
panuje na polské straně, přičemž zarazí evidentní nezájem Čechů o polskou kulturu.
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6.1.16 Jaký jazyk používáte při kontaktu se sousedy?
CZ školy
20. Jaký jazyk používáte v kontaktech s přeshraničními sousedy v Polsku
(lze vybrat více odpovědí)
12
9

Čeština
Polština
Angličtina
Jinak
Neudržuji kontakty

3
2
1

PL školy
20. Jakim językiem posługuje się Pani/Pan w kontaktach z sąsiadami zza
granicy
(można wybrać więcej opcji)

12

język polski
język czeski
język angielski

5

inaczej

5

nie kontaktuję się

0

0

Při cestách za hranice respondenti obvykle spoléhají na svůj mateřský jazyk, přičemž vysokou míru
ochotu Čechů používat polštinu lze vysvětlit jednak obecně vyšší mírou znalosti polštiny v ČR, nežli
naopak, což je samozřejmě způsobena přítomnosti významné polské národnostní menšiny v cílovém
území.
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6.1.17 Klíčová zjištění z ankety z Těšínského Slezska
 Lze říci, že mezi dotazovanými školami převládá historie vzájemné kooperace, což
konstituuje dobou výchozí situaci pro další intenzifikaci spolupráce v oblasti vzdělávání.
 Díky v porovnání se zbytkem česko-polské hranice menší jazykové bariéře probíhá
spolupráce nejčastěji v oblasti vzdělávání
 Pro české i polské školy je zásadní motivací k přeshraniční spolupráci zejména vzájemné
poznávání, v menší míře pak i společné učení.
 Pro české i polské školy je zásadní motivací k přeshraniční spolupráci zejména vzájemné
poznávání, v menší míře pak i společné učení.
 Školy z obou stran hranice jednoznačně vidí v organizaci společných vzdělávacích akcí velký
potenciál.
 Výrazně vyšší znalosti polštiny na české straně lze kromě přítomnosti polské menšiny
přičíst také ostatním faktorům včetně prostého faktu sledování polské televize.
 Zatímco pro české respondenty je pro eventuální studium polštiny největší motivací její
možné uplatnění na trhu práce, pro Poláky je primární motivací šance navázat přátelství a
moci efektivně komunikovat s českými sousedy.
 Představitelé škol z obou stran hranice vnímají jazyk souseda jako relativně jednoduše
zvládnutelný.
 Zástupci škol z obou stran hranice vnímají jako hlavní bariéru absenci potřeby učit se
druhému jazyku.
 Primárním chybějícím stimulem ke studiu jazyka souseda je jasná (zejména z pohledu
ekonomického profitu) motivace.
 Školy z obou stran hranice považují za důležité udržovat kontakt se sousedy. Větší zájem o
to panuje na polské straně, přičemž zarazí evidentní nezájem Čechů o polskou kulturu.
 Při cestách za hranice respondenti obvykle spoléhají na svůj mateřský jazyk, přičemž
vysokou míru ochotu Čechů používat polštinu lze vysvětlit jednak obecně vyšší mírou
znalosti polštiny v ČR, nežli naopak.
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6.2 PŘÍLOHA 2 - PROJEKTOVÉ FIŠE
Oblast spolupráce ve vzdělávání
Název projektu:

Vytvoření databáze škol připravených ke spolupráci v česko-polskoslovenském pomezí

Nositelé projektu:

Institut EuroSchola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín, HRAT, s.r.o.

Zdůvodnění projektu:

Předpokládáme, že základní podmínkou pro všeobecné rozšíření spolupráce
v česko-polsko-slovenském pomezí je spolupráce pokud možno všech
vzdělávacích organizací tohoto regionu. V dnešní době vysokého
a spontánního využívání informačních technologií je nezbytné pro podporu
rozvoje spolupráce všech vzdělávacích organizací, zejména škol, ale i jiných
institucí (zájmová a další edukační činnost) vytvořit informační prostředek pro
podporu a rozvoj spolupráce v regionu česko-polsko-slovenského pomezí.
Aktivní spolupráce vzdělávacích organizací v rámci tohoto regionu přinese
zejména následující efekty:
- pro žáky (studenty) vytvoří předpoklady pro spontánní seznamování se
s prostředím souseda
- bude celému regionu vzorem, který bude ukazovat, jak je vzájemná
spolupráce možná a užitečná.
Vzhledem k tomu, že nelze v úvodní fázi očekávat přílišnou aktivitu a nadšení
z možné přeshraniční spolupráce, bude zapotřebí neformálního vzdělávání.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze všech škol a dalších vzdělávacích
organizací, které budou ochotny se zapojit do provozování přeshraniční
spolupráce. Tato databáze bude aktivně udržována nositelem projektu
a bude nástrojem podpory přeshraniční spolupráce vzdělávacích organizací.
Chod databáze bude propojen s pořádáním akcí, které ji budou propagovat.
Zároveň obráceně bude databáze obsahovat odkazy na plánované akce
a odkazy na informace o akcích, které již proběhly. Je možné, že databáze
bude rozšiřovat chod existujícího nástroje www.spolupracujme.eu
Aktivity projektu:

Vytvoření seznamu všech relevantních vzdělávacích subjektů Trojmezí.
Postupné oslovování představitelů těchto subjektů s žádostí o aktivní se
zapojení do přeshraniční spolupráce.
Sběr informací o stávajících či ukončených projektech propagující spolupráci
škol na Trojmezí.
Tvorba vlastního informačního nástroje a jeho naplňování.
Propagace databáze v rámci odborné i široké veřejnosti.
Průběžný monitoring fungování databáze a průběžná aktualizace databáze.
Sběr informací od poskytovatelů vzdělávání na Trojmezí.

Zdroje financování:

ERDF, Mezinárodní visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Název projektu:

Vytvoření vzdělávacího portálu česko-polsko-slovenského pomezí

Nositelé projektu:

Institut EuroSchola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín, Rozvojová agentura Žilinského samosprávného kraje, školy všech
typů cílového regionu

Zdůvodnění projektu:

Domníváme se, že existuje poměrně značný počet osob, kteří by v rámci
Trojmezí rádi absolvovali aspoň část svého formálního (ale i neformálního)
vzdělávání v sousední zemi. V současnosti tomu tak převážně není (výjimky
jsou zejména v Českém Těšíně, kde se výuky v základních školách s polským
jazykem vyučovacím a základních uměleckých školách účastní rovněž děti
z Polska, zejména Cieszyna), přičemž hlavní bariéru vidíme v neexistenci
jakékoli přeshraniční vzdělávací nabídky a s tím související nepřipravenosti
obyvatel širšího Třinecka ke vnímání (přeshraničního prostoru) prostoru
jakožto společného území.
Ke změně mentálního nastavení povede dlouhá cesta, která naprosto nemusí
skončit úspěchem. Imperativem potřebným ke vnímání přeshraničního
prostoru jakožto společného území je změna či přizpůsobení vzdělávacích
obsahů vyučovaných ve školách, která pomůže odbourat opakovaně
zmiňovanou mentální bariéru. Proto, aby mohli místní obyvatelé využívat
komplementarit vyplývajících z blízkosti sousedů, však bude nezbytné
vytvořit portál, který představí hlavní aktéry poskytující v příhraničním
prostoru možnosti všech druhů formálního i neformálního vzdělávání.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je tedy vytvoření portálu, který bude propagovat vzdělávání a
zejména jeho poskytovatele v rámci celého Trojmezí a širšího Třinecka. Je
možné, že portál bude rozšiřovat chod existujícího nástroje
www.spolupracujme.eu, který se v současnosti orientuje zejména na
podporu spolupráce škol českých a slovenských (po celé délce hranice, nikoliv
pouze na Třinecku).
Projekt bude ideově čerpat z existujícího portálu www.trischola.de, který na
území Horního Rýna podporuje spolupráci francouzských, německých a
švýcarských škol. Tento portál je strukturován do následujících hlavních
odkazů:
Burza partnerských škol připravených k přeshraniční spolupráci.
Informace o vzdělávacích systémech Francie, Německa a Švýcarska.
Tipy a triky pro provádění efektivní přeshraniční spolupráce škol.
Inspirativní příklady dobré praxe.
Didaktický koutek pro výuku jazyka sousedů.
Aktivity projektu:

Sběr informací o stávajících či úspěšně ukončených projektech propagující
spolupráci škol na Trojmezí.
Sběr informací od poskytovatelů vzdělávání na Trojmezí
Vytvoření portálu a akce, které jej budou propagovat

Zdroje financování:

ERDF, Mezinárodní visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Název projektu:

Vytvoření strategie spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání na
území česko-polsko-slovenského Trojmezí

Nositel projektu:

vybrané NNO regionu a poskytovatelé neformálního vzdělávání, především
Institut EuroSchola, KaPa, o.p.s, KERIC Čadca, Być razem

Zdůvodnění projektu:

Neformální vzdělávání je podstatnou částí životů všech z nás. Jedna z jeho
definic jej popisuje jako vzdělávání, které je dobrovolné a přístupné každému.
Jedná se o organizovaný proces se vzdělávacími cíli, který je zaměřen na ty,
kteří se učí, a počítá s aktivní účastí vzdělávaných osob. Neformální
vzdělávání je zaměřeno na osvojování dovedností pro život a přípravu k
aktivnímu občanství a zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení s
kolektivním přístupem. Je celistvé a je zaměřeno na průběh procesu učení a
na zkušenosti a činnosti vycházející z potřeb účastníků. Právě akcent na
občanství se snoubí s tím, co potřebují cítit občané příhraničních regionů:
totiž výhody evropského občanství, které by mělo přeměnit určitou nevýhodu
plynoucí z omezení života v příhraničí ve výhodu. Pokud bude proces
neformálního vzdělávání probíhat se zapojením aktérů- organizátorů i
účastníků – ze všech tří zemí tvořících Trojmezí, bude docházet
k vzájemnému obohacování se a odstraňování existujících mentálních bariér
poškozujících vzájemné vztahy.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření strategie spolupráce poskytovatelů neformálního
vzdělávání poskytovatelů sídlících nejen na Třinecku, ale i v rámci přilehlých
slovenských a polských sídel. V praxi se pak jedná zejména o města Třinec,
Český Těšín, Jablunkov, Wisla, Istebna, Goleszow a oblast Kysucí s centrem
Čadca. Poskytovatelé neformálního vzdělávání by se měli zamyslet nad
možností propojení svých kurzů navzájem a vytvořit přeshraniční interakce.
Není naprosto nutné, a logisticky by to bylo složité, společné kurzy. Bylo by
však možné zorganizovat společně aspoň části kurzů, ať již formou
společných odpolední, dní či víkendů. Jsme si jisti, že takovéto nenásilné
překrač0vání hranic má obrovský potenciál. Výsledná strategie by měla mít
formu volného dokumentu, v jehož rámci se poskytovatelé neformálního
vzdělávání z celého Trojmezí zaváží k navazování spolupráce.
Zdroje financování:

ERDF, Erasmus +, Mezinárodní visegrádský fond, Evropa pro občany 2014 –
2020

Územní dopad:

širší Třinecko
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Název projektu:

Vytvoření databáze ucelených vzdělávacích informací v oblasti odborného
vzdělávání v přeshraničním kontextu

Nositelé projektu:

Institut EuroSchola, HRAT, s.r.o., Pedagogické centrum pro polské
národnostní školství Český Těšín

Zdůvodnění projektu:

Odborné vzdělání je v současné době vnímáno jako nesmírně důležitá
součást systému vzdělávání. Minimálně proto, že je určitým mostem mezi
světy vzdělávání a práce. Zvláštní důraz je přitom kladen na aktivity, které
vycházejí z práce žáků v reálném prostředí v podobě odborných praxí. Na ně
se nahlíží jako na jeden z významných prostředků řešení současné
dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti mladých. Nejinak je tomu i u
spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol. Domníváme se, že v současné
době zástupci odborných škol a ani žáci nemají dostatečné informace např. o
tom, kdo a za jakých podmínek nabízí možnost účastnit se odborných praxí
v rámci podniků. S ohledem na tuto skutečnost je vhodné vytvořit databázi
zaměstnavatelů, kteří by byli zájemcům ochotni nabídnout informace
v oblasti odborného vzdělávání, možnost praxe, a to u všech partnerů
(CZ/PL/SK).

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze ucelených informací o odborném
vzdělávání a usnadnění jejich dostupnosti v přeshraničním kontextu – jedná
se o logické databáze dle typu škol, oborů, zaměření, seznam odborných
firem, které o spolupráci mají zájem včetně kontaktů. Před vytvořením
databáze bude nutno provést dotazníkové šetření mapující potřeby
a analyzující již probíhající spolupráci mezi školami a ekonomickými subjekty.
Na základě dotazníkového šetření a analýzy bude zpracována a vytvořena
databáze. Záměrem projektu je systematická propagace odborného
vzdělávání v rámci celého Trojmezí a širšího Třinecka, podpora zájmu
o odborné vzdělávání, která nahradí izolované aktivity jednotlivých aktérů
nejen ve školství, ale i mezi zaměstnavateli. Vytvořením uceleného
informačního systému o možnostech odborného vzdělávání a tím i zlepšení
jeho dostupnosti by mělo dojít i ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání,
částečně pak i ke sladění nabídky odborného vzdělávání s potřebami trhu
práce.
Aktivity projektu:

Dotazníkové šetření mapující potřeby a ochotu spolupráce
Provedení analýzy dosavadních zkušeností se spoluprací mezi odbornými
školami a ekonomickými subjekty na trhu práce v příhraniční oblasti ČR, PR
a SR.
Tvorba databáze dle typu škol, oborů a zaměření, zaměstnavatelů ochotných
spolupracovat se školami či nabízejícími praxi.
Vytvoření portálu a akce, které jej budou propagovat nejen v rámci odborné,
ale i široké veřejnosti
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Název projektu:

Polština, čeština či slovenština do škol

Nositelé projektu:

spolupracující ZŠ a SŠ Třinecka

Zdůvodnění projektu:

Ačkoliv jazyky v CZ-PL-SK jsou si velmi podobné, nelze jednoznačně říci,
že vzájemně komunikující lidé v těchto jazycích si porozumí. Na zmiňovaném
území se hovoří dialektem, nazývaným tzv. „po našemu“, nicméně se
spisovným jazykem kterékoliv země, to má pramálo společného a při tom
výuka jazyka souseda by mohla být poměrně jednoduchá, a to zavedením
jazyka souseda do školního vzdělávacího programu. Blízkost hranice a znalost
jazyka by tak vytvořila prostor pro uplatnitelnost konkrétního člověka na trhu
práce všech tří zemí. Výjimku tvoří základní a některé střední školy s polským
jazykem vyučovacím, kde je výuka vedena v polštině – jde o školy v ČR určené
pro zdejší občany polské národnosti. Bariéru by však mohla tvořit
neexistence vzdělávací nabídky a s tím související nepřipravenosti obyvatel
širšího Třinecka ke vnímání přeshraničního prostoru jakožto společného
území. Ke vnímání přeshraničního prostoru jakožto společného území může
tedy přispět zavedení výuky jazyka sousední země (CZ-PL-SK) jako volitelného
předmětu.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření možností ke studiu polštiny, češtiny či slovenštiny
na základních i středních školách. Cílem projektu je tedy vytvoření portálu,
který bude propagovat možnost vzdělávání prostřednictvím volitelného
předmětu na určitém typu škol. V rámci přizpůsobení vzdělávacího obsahu
škol v příhraniční oblasti bude tedy proveden průzkum v základních
a středních školách nacházejících se v česko-polsko-slovenském příhraničí
v oblasti zavádění výuky volitelného jazyka. Z výzkumu pak vzejde informační
portál poskytující údaje o školách, které tuto možnost svým žákům
a studentům nabízely, mohou zde být rovněž údaje o pedagogických
pracovnících, kteří mohou nabídnout výuku potřebného jazyka, další
informace týkající se vzdělávání na území sousední země apod.
Aktivity projektu:

Sběr informací od poskytovatelů vzdělávání na česko-polsko-slovenském
příhraničí
Vytvoření informačního portálu poskytující údaje o školách s výukou jazyka
sousedů a dalších informací

Zdroje financování:

ESF, ERDF, krajské zdroje

Územní dopad:

širší Třinecko

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko
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Název projektu:

Monitoring kurikulí škol v příhraniční oblasti

Nositelé projektu:

Institut Euroschola, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Český Těšín, Slezská univerzita, EuroInstitut PL-CZ-SK

Zdůvodnění projektu:

Pro podporu přeshraniční spolupráce v rámci širšího Třinecka a rovněž celého
regionu česko-polsko-slovenského trojmezí je nezbytné, aby vyučovací
programy škol této oblasti zohledňovaly tu skutečnost, že se nacházejí
v uvedeném regionu. Proto bude zapotřebí zanalyzovat školní vzdělávací
programy (ŠVP), zdali zohledňují přeshraniční potenciál vyplývají
z geografické polohy širšího Třinecka. ŠVP by se měly upravit tak, aby
v průběhu výuky zejména předmětů zeměpis, dějepis, občanská nauka,
hudební a výtvarná výchova, literatura, přírodopis, základy ekonomie a snad i
dalších předmětů bylo vhodnou formou možno zohlednit výklad s ohledem
na geografické umístění školy s nenásilným důrazem na společné aspekty
v rámci zmiňovaného Trojmezí a zejména s uvedením společných faktorů,
příznačných pro tuto oblast. Žáci (studenti) tak mohou být přirozenou cestou
upozorněni na mnoho faktorů, které zejména historicky, ale i geograficky a
geologicky jednotlivé strany česko-polsko-slovenského Trojmezí spojují. Další
možností je zdůraznění aspektů příslušného vyučovaného předmětu, které
mají přeshraniční dimenzi.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je zjištění, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou kurikul –
v českých podmínkách zmíněné ŠVP-jednotlivých relevantních škol
příhraničních oblastí orientovány. To by mohlo následně (na základě syntézy
zjištěných specifičností) umožnit vypracovat doporučení pro rozšíření a
modifikaci ŠVP jednotlivých škol monitorovaného regionu. Pro řešení tohoto
projektu bude vytvořen projektový tým, který prostřednictvím svých odborně
erudovaných členů osloví jednotlivé školy a následně prostuduje SVP
jednotlivých škol a vzdělávací obsahy konkrétních předmětů. Členové týmu
formou výtahů z jednotlivých ŠVP sestaví přehled jednotlivých vyučovaných
skutečností a aspektů. Výsledná zjištění mohou následně sloužit jako námět
pro navazující projekt vypracování doporučených rozšíření stávajících kurikulí
jednotlivých škol. Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude vyžadovat mnoho
úsilí a nadšení ze strany zpracovatelů.
Aktivity projektu:

Nábor odborných členů řešitelského týmu.
Stanovení taktiky oslovování škol a zajištění přístupu ke kurikulím
jednotlivých škol, případný další nábor odborných členů v těchto školách
a jejich následné zapojování do řešení projektu.
Zevrubná analytická činnost, rozbor jednotlivých ŠVP a pořizování výtahů
z nich.

Zdroje financování:

ESF, ERDF, krajské zdroje

Územní dopad:

širší Třinecko, sousedící oblasti Polska a Slovenska
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Název projektu:

Spolu celý den

Nositelé projektu:

Střediska volného času,domy dětí a mládeže,zájmové organizace, HRAT, s.r.o.

Zdůvodnění projektu:

Pro budování trvalého pocitu regionální sounáležitosti je třeba postupně
omezovat bezpočetné množství různých bariér. V generaci dospělých se
jedná o velmi dlouhý proces, který patrně za života jednotlivých občanů nikdy
neskončí. Vše, co bylo získáno spontánně v dětství a raném mládí, je v nich
pevně zafixováno a je velmi obtížné toto nějak měnit. Zcela jiná situace je u
dětí a mládeže. Tato věková generace není zatížena separátním myšlením a je
u ní mnohem větší předpoklad, že úsilí, vynaložené na směřování k regionální
sounáležitosti, přinese trvalé efekty. Pro tyto účely se jeví jako velmi vhodné
organizování společných přeshraničních zejména prázdninových táborů, kdy
účastníci jsou spolu po několik dnů až týdnů, tráví spolu společně celý tento
čas a tak si spontánním způsobem ověřují kompletní celodenní spolužití
s kamarádem/kou z jiného státu. Silnou funkci zde plní příklad skupinového
jednání, kdy jednotlivec z jednoho státu vidí, že jeho potenciální kamarád(ka)
je úplně stejný jako jeho stávající kamarádi/ky a je ostatními členy skupiny
plně akceptován(a). Právě skupinové prostředí táborů se společným celodenním pobytem pomáhá integrovat jednotlivé účastníky do skupin s velmi
pozitivní úrovní vzájemných vztahů. Jelikož se jedná o doposud ne příliš
rozšířenou formu vytváření účinných předpokladů pro navazování
vzájemných meziosobních kontaktů, bude zapotřebí před rozvinutím vlastní
realizační části projektu příslušné aktivisty vhodně vyškolit.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytváření předpokladů k organizování společných pobytotových táborů dětí a mládeže v relevantním regionu s důrazem na zajištění
pokud možno rovnoměrné účasti ze všech tří zemí CZ-PL-SK Trojmezí. V první
etapě musí řešitel projektu analyzovat poznatky z již proběhnutých třeba jen
dvojstranných společných táborových pobytů. Následně na základě syntézy
získaných poznatků řešitel vyhledá vhodné implementátory projektu s tím, že
v aktivní spolupráci s těmito implementátory zrealizuje jejich interaktivní
vyškolení. Následně bude provedeno vytipování vhodných organizátorů
táborových akcí se zajištěním zejména materiální podpory pro realizaci
těchto akcí. Jako velmi vhodné se jeví organizování společných táborových
pobytů s tematickým, zejména zájmovým zaměřením. Tyto společné pobyty
totiž vytvářejí trvalejší předpoklad následné přeshraniční spolupráce.
Aktivity projektu:

Sběr a analýza poznatků z již proběhnutých podobných akcí
Nábor a interaktivní školení aktivistů pro následnou realizaci společ. táborů.
Vytvoření pravidel pro hmotnou pomoc a motivaci při realizaci táborů se
zajištěním pozitivní diskriminace těch táborů, které budou probíhat
s dostatečně proporcionální účastí táborníku ze zemí CZ-PL-SK Trojmezí
s důrazem na možnou a preferovanou trojstrannost.
Aktivní monitoring probíhajících táborů se sběrem nově získaných poznatků.

Zdroje financování:

ERDF, Mezinárodní visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Název projektu:

Pilotáž systému přeshraničních praxí

Nositelé projektu:

střední školy česko-polsko-slovenského Trojmezí

Zdůvodnění projektu:

Česko-polsko-slovenská spolupráce v oblasti přeshraničních praxí může být
základem pro získání potřebných informací související se vstupem do praxe
na trh práce sousedního státu. Seznámení se studentů se skutečným
přeshraničním trhem práce existujícím v tom daném státě prostřednictvím
přeshraničních praxí jim vytvoří prostor pro možné budoucí uplatnění,
jakožto potenciální budoucí pracovní síly, která se v něm bude dobře
orientovat. Základní předpokladem však je nezbytná znalost jazyka sousední
země (návaznost na projekt s názvem „Polština, čeština či slovenština
do škol“).

Stručný popis projektu: Cílem projektu je pilotní ověření konceptu realizace přeshraniční praxe. Pro
pilotáž budou vybrány v první fázi odborné školy, které s pomocí mobilit
programu Erasmus + (bývalé Leonardo da Vinci) či OP přeshraniční
spolupráce vyšlou – v rámci projektu své studenty na aspoň část odborné
praxe do zahraničí. Budou ověřeny jazykové schopnosti studentů, kteří se
příslušných přeshraničních praxí zúčastní. Bude vytvořen „Program průběhu
přeshraniční praxe“, do které bude zakomponována výuka odborné
terminologie z dané oblasti nezbytné při provádění přeshraniční praxe.
Zároveň budou v rámci projektu připraveny podmínky určitého typu zkoušky
ověření znalostí nabytých v rámci praxe. V závěru pak bude vyhodnocení
přínosů realizovaných pilotážních praxí a budou vyvozeny závěry pro další
postup při realizaci následných přeshraničních praxí. Bude provedena analýza
legislativních možností zavedení přeshraničních praxí, budou vytvořena
pravidla pro přeshraniční praxi studentů, zmapována síť možných
poskytovatelů přeshraničních praxí, vytvoření webového portálu s umístěním
veškerých informací o přeshraničních praxích.
Aktivity projektu:

Vytipování škol vhodných pro pilotáž přeshraničních praxí
Výběr studentů pro přeshraniční praxe včetně ověření jejich jazykových
schopností
Tvorba „Programu průběhu přeshraniční praxe“ včetně zpracování podkladů
týkající se výuky odborné terminologie z daného oboru, ve kterém bude
probíhat praxe
Vytvoření zkušebních testů nutných pro ověření nabytých znalostí v rámci
praxe
Vyhodnocení přínosů pilotážních přeshraničních praxí

Zdroje financování:

ESF, ERDF, krajské zdroje

Územní dopad:

širší Třinecko
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Název projektu:

Prevence do škol – program spolupráce a výměny zkušeností na českopolsko-slovenském pohraničí

Nositelé projektu:

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Pedagogické centrum pro polské
národnostní školství Český Těšín, ICM Orava, základní a střední školy všech
typů cílového regionu v příhraničních regionech, NNO

Zdůvodnění projektu:

Domníváme se, že dnešní moderní doba přináší zvýšenou potřebu působit na
prevenci sociálně-patologických jevů mezi žáky a studenty, což platí díky
otevřeným hranicím a možnostem volného pohybu osob i přeshraničně.
V mezinárodní výměně zkušeností, osvědčených postupů, odzkoušených
vzdělávacích metod, příkladů „dobré praxe“ i nových poznatků vidíme velký
potenciál spolupráce s našimi nejbližšími sousedy.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, lektory,
zaměstnanci neziskových organizací pracujícími s dětmi a mládeží resp.
s rodiči řešícími výchovné problémy, metodiky prevence a školními
psychology a dalšími odborníky v dané oblasti za účelem získání nových
poznatků a podnětů pro další práci. Účelem vzájemného setkávání bude
sdílení „příkladů dobré praxe“ a společné hledání nových způsobů
preventivního působení na žáky druhého stupně základních škol a studenty
středních škol tak, aby lépe uměli rozpoznat sociálně patologické jevy, aby se
vyvarovali negativnímu jednání a chování a případně věděli, jak řešit již
vzniklý problém.
Odborní lektoři s praktickými zkušenostmi, znalostmi a školicími dovednostmi
také provedou na vybraných přeshraničních školách ukázku osvětově
vzdělávací aktivity, prostřednictvím které upozorní na nejožehavější
problémy dnešní doby (šikana a kyberšikana, agresivita v rodině i ve škole,
zneužívání a domácí násilí, závislosti – alkoholismus, kouření, drogová
závislost, závislost na internetu, aj.).
Výměna zkušeností bude prospěšná nejen pro lektory a odborníky na toto
téma, ale také pro učitele, kterým dá projekt návod, jak zaujmout vhodný
postoj k rizikovému chování žáků a studentů a přinese nové podněty, jak
obdobné problémy řeší školy v blízkém zahraničí.
Projekt podpoří spolupráci škol a NNO po celé délce hranice, nikoliv pouze na
Třinecku.
Aktivity projektu:

Sběr informací, výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi školami a
neziskovými organizacemi v příhraniční oblasti ČR, Polska a Slovenska.
Sdílení a výměna zkušeností, poznatků a podnětů bude probíhat na workshopech, které se postupně uskuteční ve všech třech státech. Zároveň bude
praktické předávání rad a didaktických postupů realizováno prostřednictvím
výuky lektorů a dalších odborníků ve spolupracujících příhraničních školách,
tzn. že dojde ke vzájemnému obohacování přímo v reálném prostředí. Ze
získaných poznatků bude zpracována metodická příručka, která bude
nabídnuta všem školám a neziskovým organizacím v příhraničních regionech.

Zdroje financování:

ERDF, Mezinárodní visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Oblast institucionální spolupráce, síťování a poradenství
Název projektu:

Organizace přeshraničních workshopů k problematice nových kompetencí
a profesních profilů

Nositel projektu:

Služby zaměstnanosti, KaPa o.p.s., místní partneři

Zdůvodnění projektu:

V současné postmoderní době dochází k dynamickým proměnám podob trhu
práce. Tyto proměny mají mnoho dimenzí: region Třinecka je konfrontován
se svou geografickou polohou na česko-polsko-slovenském pomezí, která na
jedné straně trpí významnou geografickou odlehlostí od Prahy jakožto
motoru české ekonomiky, a existencí státních hranic, které pro velkou část
občanů představuje – i přes reálné odstranění fyzických bariér členstvím v EU
a Schengenském prostoru, psychologickou bariéru, na druhé straně však také
umožňuje využít zmíněnou geografickou polohu pro ekonomické aktivity
v Polsku a na Slovensku. Další dimenzí je prudký nárůst profesí, které souvisí
s technologickými fenomény současnosti, ať se již jedná o možnosti vyplývající ze sociálních sítí, kreativního průmyslu, stárnutí společnosti či tzv. green
jobs. Zatímco v metropolích a obecně ve velkých městech je atmosféra
vzhledem k novým kompetencím a novým profesním profilům otevřenější, je
Třinecko ovlivněno existencí dominantního zaměstnavatele, který determinuje vzdělávací profil do velké míry podle svých potřeb. Proto se vysloveně
nabízí využití blízkého Polska, kdy je zejména oblast Cieszyna a okolí více
odsouzena k využívání vlastních ekonomických aktivit v rámci segmentu
malého a středního podnikání, přičemž Poláci jsou – daleko více, nežli Češi –
otevřenější přijímání a aplikaci novách poznatků (příkladem může být činnost
Těšínského Zámku umění a kultury, který se vyprofiloval jako jedno z vůdčích
center kreativního průmyslu na celém Slezsku).

Stručný popis projektu: Cílem projektu je pravidelná organizace společných setkávání, která budou
zaměřena na vzdělávání a následnou diskusi ohledně vzdělávacích potřeb pro
blízkou budoucnost (zelené profese, stárnutí populace, kreativní průmysl,
využití nových sociálních médií, cestovní ruch apod.). Cílovou skupinou těchto
setkání budou aktéři z oblasti trhu práce a vzdělávání z celého CZ-PL-SK
Trojmezí, přičemž účast bude rovněž určena samotným zájemcům o uplatnění na trhu práce souseda. Primární ambicí projektu je vzájemné obohacení
se, přičemž primárně se v tomto konkrétním případě má jednat o transfer
polského know-how a znalostí do českých podmínek. Obecně by tyto
workshopy, které by kromě formy klasického setkání měly mít i elektronickou
formu webinářů, měly kromě zprostředkování přese. kontaktů celého
Trojmezí přispět – zejména na české straně – také k nárůstu zaměstnanosti ve
výše uvedených „nových“ odvětvích. Pokud se tyto workshopy osvědčí, pak
budou rozšířeny o další cílovou skupinu, která bude primárně rekrutovat z řad
zástupců škol (všech typů včetně univerzit), protože jejich role v přípravě
mladých lidí pro pozdější vstup na trh práce je naprosto klíčová a
nezastupitelná.
Zdroje financování:

ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, celé Trojmezí
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Název projektu:

Organizace přeshraničních jobdatingových akcí pro zaměstnance a
zaměstnavatele regionu širšího Třinecka

Nositel projektu:

Služby zaměstnanosti, KaPa o.p.s., Institut EuroSchola, místní partneři z ČR,
Polska i Slovenska

Zdůvodnění projektu: Převážná většina pracovních míst je v současnosti obsazována na základě
osobních kontaktů, doporučení či jiných referencí. Některé studie odhadují,
že je takto zaplňováno až 80% pracovních pozic. Pro fungování trhu práce
v přeshraničním kontextu je samozřejmě těžké tento postup uplatnit, protože
hranice se svým bariérovým efektem povětšinou nedovolily vzniknout funkční
vztahové síti přes hranice. Proto se pro přeshraniční kontext jeví být vhodná
kombinace jobdatingu s prvky speed-datingu (speed-dating je původně
metoda rychlého seznamování naživo, kde se sejdou ženy a muži většinou v
podobné věkové kategorii, ženy se usadí ke stolu a muži k nim přisednou.
Mají vždy jen několik málo minut - obvykle 5-10 - na to, aby se navzájem
poznali. Po těchto několika minutách se muži přesunou k dalšímu stolu k jiné
ženě. Oba si pak navzájem zhodnotí, zda si padli do oka či ne). Takovéto akce
by pro zaměstnance a zaměstnavatele měly v přeshraničním kontextu jistě
velký potenciál.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je organizace akcí, v jejichž rámci by došlo k pravidelnému
setkávání zástupců poptávkové a nabídkové strany trhu práce
v přeshraničním kontextu. Pilotně by bylo velmi užitečné ověřit funkčnost
tohoto konceptu např. s cílovou skupinou obchodních zástupců: tato profesní
skupina je na trhu práce velmi žádána a lze konstatovat, že velká část inzerátů
polských firem v českém tisku v sekci hledání zaměstnanců žádá právě ji. Po
úspěšné verifikaci konceptu by pak měl být rozšířen i na další cílové skupiny
včetně jeho možné aplikace v posledních ročnících středních škol celého
širšího Třinecka. V praxi by se jednalo o aplikaci modelu, který úspěšně
funguje v Horním Rýnu, kde jsou v pravidelných intervalech organizovány
„malé přeshraniční veletrhy“ pracovních příležitostí, které zprostředkovávají
zejména pracovní příležitosti pro Francouze ve Švýcarsku a Německu, v menší
míře pak i Němců v okolí švýcarské Basileje.
Zdroje financování:

ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko
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Název projektu:

Vznik akademie expertů trhu práce česko-polsko-slovenského Trojmezí

Nositel projektu:

Služby zaměstnanosti, zejména pak síť EURES-T, Institut EuroSchola, další
místní partneři, EuroInstitut PL-CZ-SK

Zdůvodnění projektu: Kvalita institucionálního prostředí je základním předpokladem pro správný
regionální rozvoj, ostatně také na ni je zaměřený jedenáctý tematický cíl EU
v rámci Strategie 2020 (posilování institucionální kapacity a efektivní veřejné
správy). Jedním z konceptů, které jsou v současnosti v rámci regionálního
rozvoje klíčové, je koncept síťování (networkingu). Vazby mezi jednotlivými
institucemi samozřejmě vznikají interakcemi jednotlivých osob, které jsou
v rámci jednotlivých sítí více či méně zakořeněny (embedded). Teorerici
(např. Amin a Thrift) vnímají region jakožto „průsečík prostorových vztahů a
sítí kontaktů“ či jako „vztahový prostor“. Pokud chceme vytvořit přeshraniční
trh práce, měli bychom se snažit právě o vytvoření takovéhoto vztahového
prostoru. Vznik stálé platformy expertů zaměřených na problematiku
přeshraničního trhu práce by nepochybně byl jedním z možných naplnění
této vztahové platformy. Akademie expertů však nebude jen záležitostí úřadů
práce, ale měla by být otevřena všem aktérům působícím na trhu práce, což
by mělo přispět právě k lepšímu institucionálnímu prostředí v rámci
budovaného přeshraničního regionu.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je podpora systémového přístupu k otázkám trhu práce na
Trojmezí. Půjde o doplnění a nadstavbu k činnostem funkční sítě EURES-T
Beskydy, přičemž obsahově půjde o to, aby se zajistil pravidelný
mechanismus setkávání expertů na problematiku trhu práce s přeshraniční
dimenzí formou přeshraničního fóra pro výměnu zkušeností a informací k výše
uvedeným otázkám trhu práce a zaměstnanosti. Organizačně i obsahově by
měl projekt čerpat ze zkušeností získaných při realizaci obdobného
dlouhodobého projektu Česko-rakouské akademie expertů, který již deset let
probíhá na východní části česko-rakouské hranice, přičemž byl také rozšířen o
slovenskou stranu.
Na plánovacích schůzkách by každoročně měl být
vytvořen seznam témat, zajímavých pro všechny spolupracující strany a
partnery v síti činné. Konkrétní náplní projektu by zejména měla být
organizace specializovaných tematických, optimálně pak aspoň dvoudenních
(nejlépe internátní formou s ubytováním) workshopů proložených
inspiračními výjezdy do dalších regionů Evropy s obdobným geografickým
nastavením, které potenciálně umožňuje vznik přeshraničního trhu práce.
Další aktivity akademie expertů by měly být spojeny s monitoringem situace
na trhu práce přeshraničního regionu širšího Třinecka. Činnost akademie by
měla ve svém důsledku výrazně přispívat k genezi projektových záměrů a
aktivit, které by jinak nevznikly vůbec či jen velmi obtížně.
Zdroje financování:

ERDF, ESF, Mezinárodní Visegrádský fond

Územní dopad:

Česko-polsko-slovenské Trojmezí
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Oblast přeshraniční trh práce v cestovním ruchu
Název projektu:

Vzdělávání odborníků v cestovním ruchu I. + II.

Nositelé projektu:

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Stowarzyszenie
Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'

Zdůvodnění projektu:

Historická rozdílnost vývoje v Polsku, včetně vývoje v oblasti cestovního
ruchu, v porovnání s vývojem v Československu později v samostatném Česku
a Slovenku i určité odlišnosti ve vývoji mezi samostatným Českem a
samostatným Slovenskem vytvořily odlišnosti, které jsou na jedné straně
bariérami a na druhé straně zdroji zkušenosti pro partnery na různých
stranách hranic. Překonání bariér poznání a výměna zkušenosti tak může
napomoci nejen k obecnému rozvoji cestovního ruchu na každé straně
hranice, ale také ke „zprůchodnění“ těchto hranic pro volný pohyb v rámci
trhu práce z hlediska potřebných odborných, právních a jiných vzdělanostních
kompetencí. Pro rozvinutí přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního
ruchu je nezbytné, aby jednotlivé oborové zaměstnanecké skupiny měly
možnost porovnat rozdíly-nuance v marketingových ale rovněž technických
oblastech svých oborů. Např.: u kuchaře je to typ a příprava různých pokrmů
charakteristických pro určitou destinaci, způsob přípravy těchto pokrmů,
způsob servírování a podobně. U pracovníků v oblasti marketingu a propagace půjde o detailní pochopení stimulů přijíždějících či pobývajících cílových
skupin v konkrétních destinacích a možností a nabídky těchto destinací.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je umožnit (a motivovat) pracovníkům ve vybraných oborech
cestovního ruchu (například, kuchař/číšník, recepční, pracovník TIC, atd.)
pochopit rozdíl v přístupech, marketingových dovednostech, technických
dovednostech a podobně, v jednotlivých destinacích se zaměřením na rozdíly
v těchto dovednostech a zvyklostech na „druhé straně“ hranice. Výsledkem
pak budou teoreticky připravené skupiny zaměstnanců (nebo i drobných
podnikatelů-živnostníků) uplatnit se na trhu práce.
Aktivity projektu:

Sběr informací a analýza technických, historických a marketingových
odlišností ve vybraných definovaných oborech CR.
Zpracování studie odlišností
Průzkum mezi školami v oborech cestovní ruch (CZ, PL, SK) s cílem získat
zájem o vzájemnou výměnu vyučujících a lektorů
Série krátkodobých vzdělávacích kurzů pro zaměstnance (případně
absolventy) v jednotlivých definovaných oborech CR

Zdroje financování:

ERDF, Mezinárodní visegrádský fond

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, Horné Kysuce, TO Těšínské Slezsko

Na I.etapu tohoto projektu bude navazovat II.etapa – praktická část, ve které si absolventi teoretické
části formou výměnných stáží v provozovnách cestovního ruchu (hotely, gastronomická zařízení, TIC,
destinační agentury apod.) v praxi ověří, doplní a osvojí poznatky získané v teoretické části tohoto
projektu.
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Název projektu:

Těšínské Slezsko pro všechny

Nositelé projektu:

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Powiat Cieszyński

Zdůvodnění projektu:

Přístupný nebo také bezbariérový cestovní ruch (PCR) reaguje na potřeby
osob s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO). Jeho iniciativy
vedou ke zvyšování přístupnosti turistických destinací a k aktivnímu využití
běžné turistické nabídky všemi návštěvníky bez ohledu na jejich individuální
dispozice. Úroveň PCR se však v dotčených regionech liší.
Těšínské Slezsko se jako turistická destinace teprve dostává do povědomí
návštěvníků. Průkopnické projekty zaměřené na rozvoj PCR se zde realizují
od roku 2005. Přesto má Těšínské Slezsko rezervy v komplexnosti nabídky
cestovního ruchu, přístupu personálu k OOSPO, povědomí odborné a laické
veřejnosti o potenciálu a existující nabídce PCR a v systémovém využití
existujících zkušeností a nástrojů.
Powiat Cieszyński sice patří k tradičním destinacím s bohatou nabídkou vyžití
pro nejrůznější návštěvníky, otázkou přístupností cestovního ruchu se však
zatím nezabývá a nemá k dispozici nástroje pro jeho rozvoj.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je příprava a vydání tematických tras po polské a české
části Těšínského Slezska pro různé skupiny aktivních turistů v podobě
dvojjazyčného mapového průvodce. Přidanou hodnotou průvodce budou
informace o míře přístupnosti tras pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace. V souvislosti s novými technologiemi a trendy, v rámci projektu
dojde zároveň k rozšíření stávajícího produktu "Droga Książęca Via Ducalis"
(knížecí stezka Via Ducalis) o aplikaci do mobilních telefonů.
Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu
(CR) na obou stranách hranice se zaměřením na zlepšování atraktivity
příhraniční destinace, resp. její hospodářský rozvoj prostřednictvím aktivit
podporujících návštěvnost všech turistů vč. OOSPO, resp. jejich integraci
do hlavního proudu CR a zvyšování kvality života.
Specifickým cílem projektu je zajistit:
- trvalý zájem aktérů CR o spolupráci v oblasti zpřístupnění přeshraničí
a zázemí pro další rozvojové projekty,
- zvýšení atraktivity a celoroční turistickou návštěvnost příhraničí,
- lepší povědomí veřejnosti o nabídce PCR po obou stranách hranice,
- zvýšení přeshraniční mobility OOSPO.
Aktivity projektu:

Workshopy v Polsku pro partnery a cílové skupiny, tj. nestátní neziskové
organizace z Těšínského Slezska a okolí zajišťující osobám se ZP/seniorům
volnočasové aktivity, aktéři cestovního ruchu, obce, OZP/ senioři/ obyvatelé/
návštěvníci z České republiky i Polska.
Monitoring cca dvaceti turistických cílů/objektů expertním týmem
na navržených tematických trasách z hlediska přístupnosti.
Study tour pro zástupce PL partnera s cílem prezentace českého regionu z
hlediska využití metodiky pro hodnocení bezbariérovosti turistické
infrastruktury.

Zdroje financování:

ERDF, vlastní prostředky nositele projektu

Územní dopad:

okresy Frýdek-Místek, Karviná, powiat Cieszyński
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Název projektu:

Cestování bez bariér

Nositelé projektu:

Občanské sdružení TRIANON, Občianske združenie TRIANON SK

Zdůvodnění projektu:

Bezbariérový cestovní ruch, který je zaměřen na zlepšování přístupnosti
turistických destinací také pro skupiny, které mají ztížené podmínky
pro cestování, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, je jedním
z významných prvků udržitelného rozvoje území. Projekt je zaměřen
na česko-slovenskou spolupráci dvou regionů, ve kterých je stav a přístup
k bezbariérovému cestovnímu ruchu odlišný. Těšínské Slezsko se jako
turistická destinace začalo prezentovat až po roce 1989 a do povědomí
návštěvníků se teprve dostává. Slabou stránkou regionu je relativně nízký
počet zařízení a služeb přístupných osobám se specifickými podmínkami
a jejich nekomplexnost. Je zde proto potřeba neustále pracovat na osvětě,
podněcovat relevantní aktéry k vzájemným diskusím a spolupráci a motivovat
je příklady dobré praxe (ukazovat jednoduchá, technicky nenáročná řešení).
Jsou zde však zastoupené výrazné iniciativy, které pracují s nástroji
přístupného cestovního ruchu, což řadí tento region k průkopníkům v dané
oblasti. Region Turiec naopak patří k tradičním turistickým destinacím.
Otázkou přístupnosti se zde však nikdo systematicky nezabývá, neexistují zde
informace o míře přístupnosti turistických zařízení a atraktivit pro OZP ani
žádné metodické návody jak přístupnost posuzovat.

Stručný popis projektu: Společnými setkáními zástupců obou regionů a prezentací příkladů dobré
praxe podporuje projekt mezisektorovou spolupráci v oblasti integrace
a přístupného cestovního ruchu v územích dopadu a podněcuje zájem aktérů
cestovního ruchu o zpřístupňování služeb a zařízení.
Přeshraničním rozvojem databáze turistických atraktivit (jedemetaky.cz;
regionportal.sk) zmapovaných podle jednotné metodiky propaguje území
dopadu a motivuje osoby se zdravotním postižením a seniory k jejich
návštěvě a tím podporuje sociální integraci těchto osob.
Na základě výměny zkušeností, know-how a bližšího vzájemného poznání
turistické nabídky v územích dopadu přispívá k navazování kontaktů a
přípravě námětů pro dlouhodobější rozvojové projekty příhraničního území
a/nebo pro nové turistické produkty pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Aktivity projektu:

Workshopy pro představitele neziskových organizací, podnikatelů v
cestovním ruchu, obcí a organizací zřízených obcemi, osoby se zdravotním
postižením a seniory s cílem prezentace přístupného cestovního ruchu a jeho
přínosu pro jednotlivé aktéry, výměna informací o stavu bezbariérovosti a
nástrojích prosazování přístupnosti v regionech dopadu, o potřebách cílových
skupin, specifikách obou regionů, apod.
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Study tour zaměřená na seznámení s Metodikou mapování přístupnosti
turistických atraktivit, prezentace zkušeností s mapováním na příkladech
dobré praxe a možnost aplikace metodiky v regionu slovenského partnera.
Vypracování Studie zahrnující analýzu obou regionu ve vztahu k tématu
bezbariérového cestování a návrhy na budoucí možnosti rozvoje spolupráce
obou regionů v této oblasti.
Zdroje financování:

ERDF, vlastní zdroje žadatele a partnera

Územní dopad:

Těšínské Slezsko, Region Turiec

71

Název projektu:

Poznávejte region Trojmezí 3

Nositelé projektu:

GOTIC, příspěvková organizace, Gminny Ośrodek kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, Kultúrne
a informačné centrum mesta Čadca

Zdůvodnění projektu:

Projekt navazuje na dříve realizované projekty a aktivity - Poznávejte region
trojmezí 1 a Poznávejte region trojmezí 2 a Podívejme se k sousedům.
Projekty byly v minulosti realizovány jako dvojstranné - česko-polské a československé. Nyní navážeme na dřívější spolupráci s uvedenými partnery a
budeme realizovat projekt trojstranný. Je zaměřen na zvýšení propagace
česko-polsko-slovenského regionu trojmezí a pokračuje v navázaných československo-polských partnerstvích. Podporuje rozvoj přeshraniční spolupráce
a zlepšování přeshraničních vztahů. Stále se zvyšující návštěvnost regionu
vyvolává rostoucí poptávku po kvalitních propagačních materiálech. Z tohoto
důvodu se partneři projektu rozhodli pokračovat ve společných aktivitách a
připravit pokračování projektu Poznávejte region trojmezí. Projekt je v
mnoha směrech inovativní. Zaměřuje se mimo jiné i na děti jakožto
specifickou cílovou skupinu návštěvníků.

Stručný popis projektu: Hlavním cílem je intenzivnější propagace česko-polsko-slovenského regionu
trojmezí a zaměření se na cílovou skupinu rodin s dětmi. Děti při návštěvě
informačního centra budou mít k dispozici různé pomůcky - hry a soutěže,
které jim pomůžou lépe poznat region. Po absolvování her a soutěží získají
drobný dárek - suvenýr. Pro zlepšení propagace budou vydány nové
prospekty a zhotoveny a instalovány venkovní infotabule s mapou popisující
region.
Aktivity projektu:

Vytvoření interaktivních pomůcek pro návštěvníky informačních center,
pomocí kterých budou děti lépe a zábavně poznávat celý česko-polskoslovenský region
Zhotovení drobných suvenýrů
Vydání společného česko-polsko-slovenského prospektu - průvodce
Vydání společného česko-polsko-slovenského pexesa
Zhotovení infotabulí s mapou popisující region.
Pořízení propagačních fotografií z regionu trojmezí

Zdroje financování:

ERDF

Územní dopad:

Region trojmezí - Jablunkovsko, oblast na polské a slovenské straně hranice
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Název projektu:

Tradice na konci světa

Nositelé projektu:

Gorolské turistické informační centrum

Zdůvodnění projektu:

Česko-polsko-slovenské příhraničí je osobitým krajem, který se v mnohém
jako provinční oblast ze všech stran dnešních samostatných států vyjel do
velké míry autonomně na vnitrozemí a jeho hlavních kulturních proudech.
Zároveň má společné kulturní kořeny dané způsobem osidlování - tj.
procesem valašské kolonizace horských oblastí karpatského oblouku.
V minulosti také patřila území dnes tří státu v některých obdobích do jednoho
státního území (Rakousko, nebo později Rakousko-Uhersko). Na obou
stranách hranice jsou tak například silné folklorní tradice, zájem o řezbářství,
nachází se zde podobné kulturní památky (např. dřevěné kostely, větrné
mlýnky). V rámci realizace by mohli najít uplatnění absolventi humanitních
oborů – historici, kunsthistorici, folkloristé atd., kteří na trhu práce obvykle
své uplatnění hledají poměrně obtížně.

Stručný popis projektu: Projekt by se věnoval nejprve zmapování existujících tradic a jejich
příbuznosti na všech stranách příhraničí, a to včetně zmapování projektu,
které se této problematice již věnovaly nebo tradicionalistický pravidelnými
akcemi trvalé věnují. Dále by realizátoři projektu navázali osobní kontakty se
subjekty, které se tradici udržují a zjistili jejich zájem a jejich osobní nápady.
Vyústěním by bylo zpracování akčního plánu navrhujícího nové aktivity a
jejich následná realizace.
Aktivity projektu:

Hlavními aktivitami jsou:
1. Analytická fáze
- zmapování občanských sdružení, příspěvkových organizací (např. regionálních
muzei) i jednotlivců, kteří se věnují udržování lidových tradic a jejich rozdělení
dle tematického zaměření (folklor, lidová umělecká výroba, literární tvorba
ap.) na všech stranách česko-polsko-slovenského příhraničí
- zmapování projektů, které se věnovaly těmto problematikám a jejich
praktickým výstupům (výstavy, odborné publikace, workshopy, festivaly atd.)
- osobní oslovení potenciálních aktérů pro nové společné přeshraniční aktivity a
zjištění jejich zájmu, včetně jejich vlastních návrhu forem spolupráce a
prezentace
- sestavení akčního plánu pro realizaci nových přeshraničních aktivit, a to
včetně jejich technicko-organizačních nároků, personálního zajištění,
finančního plánu a potenciálních zdrojů financování
2. Praktická fáze
- vlastní realizace navrhovaných aktivit, které se stanou samostatnými projekty
(tj. sepsání žádosti o finanční prostředky v rámci struktury dokumentace
příslušného dotačního programu – např. programy fondu mikroprojektů,
grantové tituly soukromých nadací + následná realizace a vyúčtování)

Zdroje financování:

ERDF (např. ve formě přeshraničních projektů typu people to people – tj.
fondu mikroprojektů), Mezinárodní visegrádský fond, soukromé nadace

Územní dopad:

ER Těšínské Slezsko, širší Třinecko, eventuálně rozšíření na ER Beskydy
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7. DOPORUČENÍ VEDOUCÍ K TVORBĚ PŘESHRANIČNÍHO TRHU PRÁCE
V této části dokumenty se pokoušíme shrnout naše dosavadní poznatky, které jsme v rámci našeho
partnerství usilujícího o vznik přeshraničního trhu práce na Třinecku v průběhu realizace projektu
„Přeshraničně na Třinecku“ získali. Tato doporučení sice vycházejí z naší práce a místního kontextu
Třinecka, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že jsou s mírnými modifikacemi vzhledem k potřebám
konkrétního území lehce uplatnitelná rovněž v jiných přeshraničních kontextech a územích. Je
zapotřebí podotknout, že tato doporučení odrážejí názory členů partnerství, nikoli zástupců
donorských organizací financujících tento projekt (tedy zejména MPSV ČR a nepřímo také Evropské
komise).
Klíčovým termínem, s nimiž projekt, akční plán i doporučení pracují, je partnerství. Jedna z jeho
definic, vypůjčená ze serveru www.topregion.cz, zní následovně: Partnerství je skupina zástupců
organizací a jednotlivců, která se vytvořila, aby spolupracovala na rozvojovém ekonomickém,
vzdělávacím nebo sociálním programu a projektu nebo na řešení jiného problému regionu, města,
obce.
Podle územního záběru problému nebo programu vznikají partnerství lokální, regionální,
vnitrostátní, mezinárodní, přeshraniční apod. Podle oboru programu nebo problému vznikají
programová nebo projektová partnerství se zaměřením na dlouhodobě udržitelný rozvoj (rozvojová
partnerství - ekonomický rozvoj obcí a regionů, rozvoj pracovní síly a lidských zdrojů, využití
kulturního dědictví nebo přírodních zdrojů), zlepšování kvality života (např. společnosti, skupin
obyvatelstva, rodin a jednotlivců), ochranu životního prostředí, ochranu přírody a pod. Častým
důvodem založení partnerství je také potřeba vytvářet dlouhodobé strategické plány (sektorové,
regionální, komunitní), jako je i tento specifický případ vzniku partnerství pro vytvoření
přeshraničního trhu práce (Misterka 2004).
Přípravná fáze:
Základem úspěchu při zakládání partnerství je existence a schopnost využití lokálního a regionálního
znalostního fondu, umožněné dostatečně širokým zastoupením, schopnost komunikovat o
problémech a shodnout se na společné vizi, na společném programu, udržet motivaci a ochotu
partnerů vkládat do spolupráce myšlenky a prostředky a sdílet nejen prospěch, ale i rizika. Znalost
území a znalost aktérů v něm jsou dle našich zkušeností zcela klíčovými podmínkami pro vytvoření
jakéhokoliv dokumentu strategické povahy, tedy včetně akčního plánu v oblasti zaměstnanosti.
Vytvoření partnerství je zcela klíčovým elementem úspěchu, protože partnerství a sdílená
zodpovědnost jsou nezbytnými předpoklady jak pro vytvoření, tak zejména pro faktické uvádění
jakéhokoliv strategického dokumentu do života. Je důležité informovat a zaujmout občany i instituce
a ke spolupráci získat zejména ty, kteří mají na projektu zájem. Pak je zapotřebí co nejrychleji
formulovat společnou představu a definovat společné krátkodobé a dlouhodobé cíle. Lidé podporují
to, co sami pomáhali vytvářet, tedy to, k čemu mají autorský a spoluautorský vztah. Úspěšná
partnerství se snaží být reprezentantem subjektů, které mají na věci zájem, nebo jsou dotčeny
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plánovací činností či jinými problémy. V angličtině se tyto subjekty označují jako "stakeholders" - v
původním smyslu ti, kteří si vsadili na výsledek nebo akcionáři, v oblasti partnerství pak ti, kteří mají
zájem na výsledku projektu, jsou zainteresovaní. Vyvážené partnerství podporuje důvěru.
Pestrost partnerství bude prospívat jeho chodu. Doporučujeme, aby bylo složeno ze zástupců
organizací soukromých, veřejných, ziskových i neziskových o různé velikosti. Partnerství by rovněž
nemělo být mononárodnostní. Jedním z nesmírně klíčových členů pak jsou zástupci vzdělávacích
institucí, najmě pak škol.
Pro vytvoření efektivního partnerství na trhu práce s přeshraničním aspektem je rovněž klíčová
zahraniční inspirace. Velmi doporučujeme vytipovat si před tvorbou dokumentu zabývajícího se
přeshraničním trhem práce potenciální partnery z jiných evropských regionů, kde již trh práce
přeshraničně funguje.
Financování partnerství je jedním z klíčových elementů úspěchu. Doporučujeme již v přípravné fázi
ujasnit si, kdo a z jakých zdrojů (evropská, národní, lokální, vlastní) bude vznik akčního plánu a chod
partnerství financovat.
Realizační a udržitelnostní fáze:
Řízení partnerství musí být jasně definováno již v přípravné fázi. Doporučujeme, aby chod partnerství
řídil buď zástupce instituce s nezpochybnitelnou kompetencí v dané oblasti (tj. buď zástupce místní
veřejné správy reprezentující municipality, nebo zástupce ze služeb zaměstnanosti), nebo osoba
s přesahem do akademické sféry se zkušenostmi s přípravou a realizací strategických dokumentů.
Rozhodnutí by měla být činěna v jednomyslné shodě, aby se zajistilo a prokázalo, že byly dobře
pochopeny potřeby a zájmy každého člena partnerství. Tím, že se pracuje na pochopení zájmů všech
členů, partnerské skupiny často přicházejí s neobvyklými a široce přijatelnými rozhodnutími.
Zaangažování správných partnerů ze všech úrovní správy i mimo ni je rovněž klíčovým
předpokladem pro zdárné fungování partnerství. Pokud v průběhu realizace partnerské spolupráce
dojde k identifikaci dalších vhodných partnerů, je zapotřebí je ke spolupráci přizvat, protože mohou
představovat nový impuls zásadní pro fungování celého partnerství. Čím více bude členů partnerství,
tím větší bude sdílená zodpovědnost a šance na opravdu funkční partnerství. Typické partnerství se
vyznačuje širokou účastí - zahrnuje vládní agentury, obce, neziskové organizace a zájmová sdružení,
odborové organizace a profesní asociace, obchodní společnosti a občany. Zájem o účast může být
vyvolán zájmem o užívání veřejných statků nebo také obchodními či vlastnickými zájmy. Společným
postojem partnerské skupiny je snaha "zainteresovat každého".
Motivace partnerů včetně cest do zahraničí je další klíčovou částí tvorby strategických dokumentů
s či bez přeshraniční či mezinárodní dimenze. V českých podmínkách jsou stále výjezdy za poznáním
vnímány jakožto motivační faktor. Navíc je díky úzké spolupráci se zahraničním partnerem možné
vyhnout se znovuobjevování Ameriky. Obvykle je také osobní zkušenost ze zahraniční nepřenositelná
a tudíž doporučená.
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Medializace a propagace na všech úrovních jsou dalšími dle našeho názoru klíčovými elementy
důležitými pro úspěšnou tvorbu partnerství na trhu práce. Jakýkoliv strategický dokument totiž
z definice trpí jakýmisi elementárním až defaultním nedostatkem legitimity. Viditelnost a veřejná
diskuse nad takovýmto dokumentem může do značné míry tuto výtku překonat.
Zapojení politických lídrů je dalším předpokladem k tomu, aby se budování přeshraničního trhu prác
zdařilo. Je nezbytné či užitečné oslovit obecně uznávanou politickou osobnost, která se s myšlenkou
ztotožní a spoluzajistí jí širokou viditelnost.
Pravidelnost v organizování akcí i po ukončení finanční podpory představuje jeden z pilířů úspěšné
implementace strategie. Proto by již strategický dokument, v našem případě Akční plán, měl
popisovat mechanismy fungování partnerství v době po ukončení financování z externích zdrojů.
Proto by měli ti z partnerů, kteří zajišťují sekretářské funkce a administrativní zázemí partnerství, měli
dbát také o přípravu navazujících aktivit a neustálou animaci chodu partnerství.
Formalizace učiněných poznatků a jejich přenos směrem k dalším subjektům by měla sloužit pro
chod a udržení partnerství a měla by mít minimální podobu knihovničky, spíše však znalostního
centra umístěného ve webovém prostředí, k němuž budou mít všichni představitelé partnerství volný
přístup.
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8. SEZNAM ZKRATEK
Aj.
AV
CBC
ČR/CZ
ESÚS
ER
ERDF
ES
ESF
EU
HRAT
ICM
INFOBEST
KAPA
KERIC
KÚ MSK
MOT
NNO
n.o.
OOSPO
OP
o.p.s.
o.s.
OZP
PCR
PR/PL
RVP
Sb.
SR/SK
s.r.o.
SŠ
SWOT
ŠVP
TIC
TO
TS
TV
Tzv.
UJEP
ZŠ

a jiné
Akademie věd
přeshraniční spolupráce
Česká republika
Evropské sdružení pro územní spolupráci
Euroregion
Evropský fond regionálního rozvoje
Evropská společenství
Evropský sociální fond
Evropská unie
Hospodářská a rozvojová agentura třinecka, s.r.o.
Informačné centrum mládeže Orava
Informační a poradenské místo
Kvalifikační a personální agentura Třinecka
Kysucké regionálne informačné centrum Čadca
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mission Operationelle Transfrontaliere
nestátní nezisková organizace
nezisková organizácia
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
operační program
obecně prospěšná společnost
občanské sdružení
organizace zdravotně postižených
produkt cestovního ruchu
Polská republika
rámcový vzdělávací program
Sbírky (zákonů)
Slovenská republika
společnost s ručením omezením
střední škola
analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
školní vzdělávací plán (program)
turistické informační centrum
turistická oblast
Těšínské Slezsko
televize
takzvaný
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
základní škola
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