Arriving Safely in the Future
Projekt Safe Arrival pomáhá mladým lidem
naplnit svůj potenciál

Věděli jste, že…?
v Evropě téměř 14% mladých lidí opouští střední školu
předčasně? Více než polovina z nich pak nemůže najít práci
mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a kariérní
postup je nepravděpodobný
nedostatečná kvaliﬁkace může vést k nízké kvalitě života,
kriminalitě či užívání drog
ve Zlínském kraji předčasně opouští střední školu
8,5% mladých lidí

Projekt Safe Arrival (SAP): Věříme v prevenci!
SAP je konsorcium 5 institucí z pěti evropských zemí, které spolupracuje v rámci Programu celoživotního učení. Sandwell MBC ve Velké Británii, Galway Technical Institute v Irsku, Partners Hungary
Foundation v Maďarsku, Xabec ve Španělsku a Zlínský kraj v České republice pracují na tom, aby
všichni mladí lidé po dokončení středního vzdělání získali práci nebo pokračovali v dalším studiu.
Sandwell MBC ve spolupráci s Connexions Service vyvinul poradenský nástroj, který dokáže u žáků
předpovědět riziko předčasného opuštění školní docházky a následné nezaměstnanosti. Zkušenosti
z testování nástroje ve Velké Británii ukazují, že důvody vedoucí žáky k opuštění školy před jejím
úspěšným ukončením, se region od regionu liší.
SAP nástroj a jeho metodologie se nyní ve spolupráci se zapojenými školami připravuje k využití ve
Zlínském kraji. Nástroj bude výchovným/kariérovým poradkyním a poradcům na středních školách
pomáhat odhalit ohrožené žáky už v prvním ročníku jejich studia a umožní tak reagovat včas. Pomocí
vhodně zvolené intervence lze konkrétního žáka či žákyni motivovat k úspěšnému ukončení studia.
Co se nám zatím podařilo?
Projekt SAP je nyní ve své polovině. Sandwell MBC a Zlínský kraj jako regionální úřady v oblasti
školství přizvaly do projektu řadu středních odborných škol. Nadace Partners Hungary se zaměřila
na odborné školy s romskými žáky, střední školy GTI a Xabec implementují nástroj ve vybraných
vzdělávacích oborech.
vytvořili jsme místní týmy odborníků zapojených do projektu
zjistili jsme důvody, které vedou žáky k odchodu ze školy
deﬁnovali jsme rizikové faktory v každém zapojeném regionu
získali jsme informace z oblasti efektivní intervence
Nyní jsme připraveni vstoupit do další fáze projektu, která začne na podzim roku 2014
Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás:
Martina Navrátilová, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, telefon: 577 043 740
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