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PODPORA
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
MLADÝCH LIDÍ

www.youth-employment-support.eu

Realizováno s podporou Programu celoživotního učení
Evropské unie

e-learning - coaching –
vzájemná podpora pro
malé a střední podniky

Potřeba projektu YES

Pilíře systému YES

Jaké jsou záměry projektu YES

Zaměstnávání mladých lidí podniku přináší různé výhody:
příliv svěžích myšlenek, vysokou motivaci, flexibilitu a
aplikovatelné znalosti vzhledem ke stupni vzdělání.

YES poskytuje srozumitelný systém podpory pro
personalisty, mentory a další osoby, které jsou v MSP
zodpovědné za výběr a asimilaci mladých lidí do
pracovního procesu. Tento systém stojí na následujících
prvcích:
Pět modulů kombinovaného studia k rozvoji
specifických znalostí a kompetencí pro jednání s
„problémovými“ mladými praktikanty nebo
zaměstnanci. Flexibilní a časově úsporná
modulární koncepce umožňuje projít jen ty části,
které jsou pro daného jednotlivce relevantní a
potřebné. Prezenční kurzy budou kombinovány
s e-learningem, který může být využit i
samostatně.
Podpora koučováním – přímá podpora při
výběrových řízeních, v první fázi zaměstnání a
v konfliktních situacích.

Hlavní aktivity projektu YES v období listopad 2007 až
říjen 2009:

Na druhou stranu může být zaměstnávání mladých lidí
výzvou a to zvláště pro malé a střední podniky (MSP).
Mnoho mladých uchazečů o práci se rekrutuje z řad těch,
kteří nedokončili vzdělání, nejsou kvalifikovaní a mnohdy
jsou společensko-ekonomicky nebo osobně znevýhodněni.
Hlavním cílem projektu YES je reagovat na zřejmou
potřebu posílení kompetencí personalistů v jednání s
„problémovými“ mladými lidmi, kteří budou v budoucnu
představovat značnou část odborné pracovní síly. Projekt
se zabývá těmito potřebami na evropské úrovni se
zvláštním zřetelem na partnerské země.

Komu je projekt YES určen
Projekt YES je zaměřen především na:
Personalisty, kteří vybírají zaměstnance a
uvádějí je do pracovního procesu v podniku
Mentory, vnitropodnikové školitele; instruktory a
jiný personál z řad nadřízených pracovníků, kteří
pracují s mladými lidmi.
Těm MSP, které čelí těmto situacím:
Nemohou zaplnit volná místa vhodnými mladými
uchazeči;
Mnoho mladých lidí, které zaměstnávají,
neodpovídá jejich očekáváním, porušuje smlouvy
nebo nedokončí vzdělávání nebo praxi.
Pokud jste osobou, zodpovědnou za práci s mladými lidmi
v MSP a zažil jste jednu z výše popsaných situací, pak pro
vás může být projekt YES zajímavou nabídkou.

Virtuální platforma zahrnující nástroje
vzájemné podpory, e-learningový materiál a
užitečné zdroje a odkazy.

Cenné informace o přijímání a asimilaci
mladých lidí do pracovního procesu se dají
nalézt v úspěšném evropském projektu
EuroJobMediator a jiných iniciativách:
Projekt YES zkoumá stávající zkušenosti a
přizpůsobuje je vzdělávacím potřebám
personalistů a mentorů v MSP.
Bude provedena důkladná analýza potřeb
MSP, s cílem vyvinout kurz šitý na míru
jejich potřebám.
Systém YES bude vyvinut a otestován v
Rakousku, Francii, Slovinsku, Německu,
Slovensku, Nizozemí a v Česku.
Bude pečlivě zhodnocena přiměřenost
systému YES a jeho dopadů na vztahy mezi
zaměstnavateli a mladými lidmi.
Výsledky projektu budou
mezinárodní konferenci.

prezentovány

na

Produkty projektu YES a více informací naleznete na:

www.youth-employment-support.eu

