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Podle nedávných studií se uvádí potřeba

1. Projekt THESEIS

odborné
Cílem

projektu
a

THESEIS
diseminace

je

vytvoření,

reference no 2011-3988/001-

otestování

001 ze dne 11/11/2011).

vzdělávacího modelu BOZP pro pracovníky

inovativního

zaměstnané v oblasti znečišťování životního

Partne ři T HE SEIS

prostředí v rámci eko-průmyslu. Vzdělávací

SIGMA Consultants Ltd

strategie

projektu

THESEIS

předpokládá

Federation of Industries of

vytvoření systému výuky o aspektech BOZP

Northern Greece

podle potřeb studentů, přičemž se bude

Hellenic Institute for

využívat různých zdrojů a perspektiv učení,

Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.

tak i samovzdělávání.
Vzdělávací

model

implementován

s

vytvořen

využitím

a

širokého

zúčastněných stran při navrhování výstupů a
služeb a při využití graficky orientovaných

Finnish Institute of

nástrojů pro analytickou i projektovou fázi

Occupational Health

tvorby odborného vzdělávacího materiálu.

Swedish TelePedagogic

Vzdělávací model bude využívat webovou

Knowledge Centre

virtuální platformu (VCP), která poskytne

Institute Of Environmental

uživatelům

Protection -National

informací, vícejazyčných interakcí, vytváření

Research Institute

sítí a spolupráci při publikačních službách.

Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

dovedností,

kompetencí v otázkách BOZP v evropskáých
ekologických odvětvích jako první či druhá
nejnaléhavější

mezi

všemi

dalšími

vzdělávacími potřebami. Proto budou výstupy
projektu vypracovány na základě vzdělávacích
potřeb zaměstnanců, které se budou zjišťovat
pomocí výzkumného šetření. Zároveň bude
proveden

průzkum

kvalifikačních

stávajících

rámců

pro

národních
pracovníky

zaměstnané v eko-průmyslu, a to ve všech
bude

interaktivního přístupu a spolupráce všech

bohatou

přípravy pro získání

nabídku

on-line

osmi evropských zemích, které se projektu
účastní (Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Finsko, Německo, Řecko, Polsko a Švédsko).
Předpokládá

se,

že

zavedení

nového

inovativního vzdělávacího modelu přinese řadu
výhod (zlepšení pracovních podmínek, snížení
rizik a úrazů) jak pro podniky, tak zaměstnance
v eko-průmyslu. Mimo to umožní podnikům i
zaměstnancům

zapojit

se

do

programu

celoživotního vzdělávání a plánování kariéry,
přispět k novým impulsům v sektoru, zajistit
zdravější a bezpečnější pracovní podmínky,
jakož i zlepšit zkušenosti a znalosti a tím
usnadnit mobilitu pracovní síly v eko-průmyslu.

"This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein."
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Projekt THESEIS vznikl na
základě

programu

celoživotního

vzdělávání

Návrh projektu THESEIS byl předložen v rámci

Rozsah eko-průmyslu byl stanoven s použitím

programu

–

metod, které se opírají především o údaje týkající

Evropského programu odborného vzdělávání.

se ochrany životního prostředí a které jsou v

Návrh byl schválen v červenci 2011 a jeho

souladu s předchozími studiemi. V roce 2008

realizace zahájena 1. 11. 2011. Bude probíhat

činila zaměstnanost zhruba 3.4 milionu, celkový

po dobu 2 let s rozpočtem 533.264 eur, přičemž

obrat se odhaduje na více než 300 miliard eur.

náklady ze 75% jsou hrazeny z programu LdV.

Zatímco průměrný růst v nominálním vyjádření

Leonardo

da

Vinci

(LdV)

činil v předchozím období zhruba 2 %, současné
odhady dosahují výše 7 – 8 % ročně.
[1]

2. Evropský eko-průmysl a nezbytnost

Čtyři největší subsektory

projektu THESEIS

celkového eko-průmyslu – odpadní hospodářství

Fakta a čísla o evropském eko-průmyslu

[1]

tvoří zhruba tři čtvrtiny

(30%) je největší, následuje zásobování vodou

Podle definice Organizace pro hospodářskou

(21%), hospodářství odpadních vod (13%) a

for

spolupráci a rozvoj (OECD) a Eurostatu se eko-

recyklace materiálů (13%).

Development of innovation

průmyslem rozumí odvětví, kde je převážná či

-

podstatná část činnosti primárně zaměřena na

LEONARDO
(Multilateral

DA

VINCI

Projects

Grant

Agreement

Nezbytnost projektu THESEIS

reference no 2011-3988/001-

výrobu

se

Je dostatečně doloženo, že zaměstnanci v oblasti

001 ze dne 11/11/2011).

zaměřením na prevenci, minimalizaci či nápravu

znečišťování životního prostředí mají k dispozici

poškození životního prostředí – vody, ovzduší a

vzdělávací programy ke zvýšení jejich kvalifikace,

půdy, jakož i na problémy související s odpady,

které jsou zaměřeny především na technické

hlukem, ekologickými systémy apod.

aspekty. Potřeba školení k získávání znalostí,

Ve srovnání s ostatními odvětvími je hlavní

dovedností a kompetencí v oblasti bezpečnosti a

charakteristickou

ochrany zdraví při práci (BOZP) je kladena na

THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of
Northern Greece

jeho

zboží

a

poskytování

evropského

nepochybná

diverzita.

služeb

eko-průmyslu
Jeho

aktivity

jedno

z

prvních

míst

mezi

požadavky

na

zahrnují komplexní služby v oblasti získávání

vzdělávání. Výzkum v 8 účastnických zemích i

energie z obnovitelných zdrojů, znečištění

údaje z publikací EU prokazují, že neexistuje

ovzduší, recyklace a odpadového hospodářství.

odpovídající školicí material speciálně zaměřený

PREVENT

To

na podnikové a celoživotní vzdělávání BOZP v

Forschungsinstitut

inovační a technologický potenciál, a proto se

eko-průmyslu.

Betriebliche Bildung

liší ve způsobech hledání a ověřování nových

odpovídajících iniciativ a tyto pokrývají pouze

Výzkumný Ústav

možností pro vytváření přidané hodnoty. Malé a

omezený rozsah činností. Navíc jsou založeny na

bezpečnosti práce, v.v.i.

střední

konvenčních

Finnish Institute of

“regulované” oblasti jako je kontrola znečištění

navrženy tak, aby poskytly možnost vyhodnotit u

Occupational Health

ovzduší, ekologické stavby atd. Svou roli hrají i

účastníků školení jejich pokrok v dosahování

Swedish TelePedagogic

v podoblastech jako je nakládání s odpady, kde

požadované způsobilosti. Předpokládá se, že

Knowledge Centre

hlavními subjekty jsou

velké a nadnárodní

vysoká poptávka po odbornících BOZP pro

Institute Of Environmental

společnosti. Recyklace se týká zejména velkých

odvětví znečišťování životního prostředí v eko-

společností

zpracovatelského

průmyslu, stejně jako priorita evropské politiky za

žebříčku, pro jejichž výrobní výstupy malé a

udržitelný rozvoj a tzv. “zelenou ekonomiku” v

střední

součinnosti s charakterem projektu THESEIS,

Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety

Protection - National
Research Institute
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development

znamená,

že

podniky

na

podniky

sub-sektory

se

orientují

vrcholu

mají

různý

zejména

shromažďují,

třídí

na

a

Existuje

výukových

jen

velmi

nástrojích

zpracovávají suroviny v menším měřítku.

Foundation

"This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein."

a

málo

nejsou

THESEIS Project
Training on
Health and Safety
for workers in the
Environment
Industrial Sector

přispěje k vysoké poptávce po výstupech

Konečná

projektu

THESEIS bude obsahovat všechny vzdělávací

been

funded

framework

of

in

the

Lifelong

Learning Programme under

ve

střednědobém

i

verze

vzdělávacího

programu

dlouhodobém horizontu.

moduly s kompletním obsahem (30. dubna

Samozřejmě, tak jako se stávají zelené a

2013).

udržitelné praktické postupy v Evropě i v jiných
částech světa stále obvyklejšími, stejně tak se
zvyšuje

možnost

podpory

bezpečnosti

a

4. Spuštění webových stránek THESEIS
Webové stránky projektu THESEIS byly již

ochrany zdraví při práci jako základní dimenze

oficiálně spuštěny.

trvalé udržitelnosti. A tak by udržitelný produkt,

Obsahují kompletní popis projektu a partnerů

proces nebo technologie měl nejen chránit
životní

The THESEIS project has

THESEIS

prostředí

a

spotřebitele,

ale

také

pracovníka. Green jobs („zelená zaměstnání“)
musejí být bezpečná a eko-průmysl může
ukázat cestu, jak toho dosáhnout.

projektu (konsorcia). Je doplněn přímý přístup
– link do společné virtuální platformy (VCP) a
do vzdělávací platformy, kde bude vzdělávací
materiál tvořen a distrribuován. V současné
době

mohou

být

eventuální

zájemci

informováni postupu prací v oblasti tvorby

the action of LEONARDO

Projekt THESEIS se zaměřuje na vývoj,

vzdělávání.

DA

Multilateral

testování, ověření a diseminaci inovativního

Webové stránky THESEIS budou pravidelně

Projects for Development of

vzdělávacího programu v oblasti bezpečnosti a

aktualizovány na základě postupu prací na

innovation.

ochrany zdraví při práci pro zaměstnance

projektu, jeho výsledků a výstupů. Budou také

(Grant Agreement reference

pracující

překládány do všech jazyků zúčastněných

no

prostředí v eko-průmyslu.

VINCI

2011-3988/001-001

signed on 11/11/2011).

[1].

v oblasti

znečišťování

životního

zemí.

Studie o konkurenceschopnosti evropského

eko-průmyslu – Závěrečná zpráva – Část 1Skupina ECORYS SCS, Brusel, 9. října 2009.

THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd

Vzdělávací odborný modul bude vytvořen a

Federation of Industries of

založen na společné institucionální strategii

Northern Greece

s využitím

Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut

nezbytných

informováni

i

o

dalších,

souvisejících

projektech a mohou mít k nim přímý přístup.
Dále mohou získat informace o různých
vzdělávacích akcích, jako jsou semináře a

3. VCP Vzdělávací platforma

všech

Návštěvníci webových stránek mohou být

vzdělávacích

konference.
5. Zahájení projektu THESEIS
Zahajovací mítink (kick-off meeting) projektu
THESEIS se uskutečnil 17. – 18. ledna 2012 v

služeb a nástrojů prostřednictvím společné

Bruselu, právě před mítinkem EACEA, který

virtuální platformy (dále jen „VCP“).

řeší

THESEIS VCP platforma je on-line nástroj,
který umožňuje všem členům THESEIS přístup

nové

projekty

Hostitelem tohoto

Leonardo

da

Vinci.

prvního setkání THESEIS

byl belgický partner PREVENT.
V průběhu mítinku byly detailně popsány

k celému obsahu, jeho skupinám a službám ze

jednotlivé pracovní activity projektu a způsob

kteréhokoli místa na světě prostřednictvím

práce na společné virtuální platformě. Řecký

Research Institute

webového prohlížeče. Každá taková služba

partner ELINYAE dale prezentoval různé typy

Finnish Institute of

hraje klíčovou roli ve zvyšování úrovně on-line

Occupational Health

společenství, stejně tak jako komunikace,

Swedish TelePedagogic

sdílení, publikování mnoha různých druhů

Knowledge Centre

informací.

6. ¨Další plánované akce a události

Institute Of Environmental

Modul bude předveden na webových stránkách

Další, v pořadí druhá pracovní schůzka členů

Protection-National

po shodě konsorcia a jeho schválení a ověření,

Research Institute

že jeho design i funkčnost vyhovuje.

Betriebliche Bildung
Occupational Safety

Umweltcluster Bayern

vzdělávacích prostředků (videa, přednášky,
prezentace), které je možno využít pro webové
kurzy.

týmu THESEIS se uskutečnila v Praze, a to 7.
– 8. června 2012. Role hostitele se tentokrát
ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.).

SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

"This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
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