
 

 
 
Projekt v kostce 
Mezinárodní projekt PERVET, “The personal facilitator: a challenge for 
VET”, jsme zahájili 1. září 2015. Projekt je financován z programu 
Erasmus+ v rámci Klíčové akce 2 – Strategická partnerství v odborném 
vzdělávání. Projektový tým sestává ze tří subjektů ze tří evropských zemí. 
V České republice je to ProEduca z.s., nezisková organizace aktivní také 
v oblasti odborného vzdělávání, která se specializuje na projektový 
management, v Itálii je to Bluebook LTD, společnost činná v oblasti 
komunikace  se specializací na rovné příležitosti pro všechny, a v Litvě 
pak agentura pro odborné vzdělávání Panevezys Labour Market Training 
Centre. 
 
Projekt PERVET je primárně zaměřen za zmenšení rozdílu mezi nabídkou 
odborností poskytovaných odbornými školami a poptávkou trhu práce po 
odbornostech; spolupráce mezi poskytovateli odborného vzdělávání a 
trhem práce by v tomto smyslu mohla nabídnout možnosti pro růst. 
 
Na základě místních průzkumů systémů odborného vzdělávání v projektu 
navrhneme profil a osnovy pro novou odbornost: osobního 
pomocníka/poradce. 
 
Osobní pomocník/poradce je vysoce kvalifikovaný pracovník uvnitř 
soukromých i veřejných organizací, který při práci využívá své základní i 
průřezové dovednosti (komunikaci v rodném i cizím jazyce, počítačové 
dovednosti, a základní znalosti z vědy a techniky, dále pak dovednost učit 
se, interkulturní, sociální a občanské kompetence, smysl pro iniciativu a 
podnikavost, kulturní sebe-vyjádření) a to tak, aby byl prospěšný jak 
zaměstnancům organizace, tak i samotným společnostem ve dvou 
oblastech: při zlepšení kvality pracovního prostředí a tím i kvality 
poskytovaných služeb, a pak při zlepšení kvality života zaměstnanců, 
zejména pak žen, při slaďování jejich pracovního a rodinného života.  
 



Průzkum 
 

Průzkum projektu 
PERVET bude zkoumat 
potřebu rovnováhy mezi 
osobním a pracovním 
životem v Evropě a ve 
třech evropských 
zemích - v České 
republice, Itálii a Litvě – 
a způsoby, kterými by 
mohl nově připravený 
odborník v této oblasti 
vylepšit jak výkonnost 
firem, tak i kvalitu života 
jejích zaměstnanců.  
 
Průzkum bude zacílen na oblasti od rovnosti pohlaví, přes současné 
evropské nástroje na podporu rovnováhy mezi pracovním a osobním 
životem, až po nástroje dostupné v jednotlivých partnerských zemích 
 
V průzkumu se také zaměříme na společenskou odpovědnost firem – 
zejména na část týkající se rodiny – kde je postoj společnosti vůči 
rodinám zaměstnanců nejpatrnější. 
Abychom naplnili definici učebních osnov jakožto normativního 
dokumentu, který stanovuje rámec pro plánování procesu učení a také pro 
naplnění cílů projektu, bude průzkum postaven na rozsáhlém průzkumu 
literárních zdrojů, názorů odborníků, příkladů dobré praxe v partnerských 
zemích a případových studií v oblasti tvorby osnov odborného vzdělávání. 
Budeme se dotazovat jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů a nový profil 
bude definovat výstupy, cíle, obsah, místo, trvání vzdělávání a vyučovací 
a hodnotící metody. 
 
Je zřejmé, že požadavky na plnou rovnováhu mezi rodinným a pracovním 
životem zaměstnanců je na vzestupu: my v tomto projektu navrhneme 
jednu v možných cest. 
 
 
 

 



První mezinárodní setkání partnerů 
První projektový 
mítink se konal 
v České 
republice, 
v Českých 
Budějovicích, 
v říjnu 2015. 
V průběhu mítinku 
jsme sestavili a 
naplánovali 
průzkum a setkali 
se se zástupci 
třech místních 
organizací: 
poskytovatele 
odborného 
vzdělávání, 
pracovní agentury 

a místního úřadu práce, abychom si vyslechli jejich doporučení a názory. 
Druhý mítink se bude konat v Itálii v září 2016, a poslední pak v Litvě na konci 
projektu, v srpnu 2017. 
 
 

Přidejte se k nám na  
www.pervet-erasmusplus.eu 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí. Tento dokument odráží 
výhradně názory autora a Komise nenese odpovědnost za použití informací 
obsažených v dokumentu.  
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