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ZZáákladnkladníí informaceinformace

VysVysíílajlajííccíí organizace: Norganizace: Náárodnrodníí vzdvzděělláávacvacíí fond, o.p.s.fond, o.p.s.

HostitelskHostitelskáá organizace: organizace: 

MS Barcelona MS Barcelona –– Transnational Project ManagementTransnational Project Management

PoPoččet et úúččastnastnííkkůů výmvýměěnnnnéé ststáážže: 12e: 12

VedoucVedoucíí skupiny: Ing. Alexandra Kroppovskupiny: Ing. Alexandra Kroppováá (NVF)(NVF)



ÚÚččastnastnííci výmci výměěnnnnéé ststáážžee

Zlínský kraj Ing. Barbora Švábová barbora.svabova@kr-zlinsky.cz tel.: +420 577 043 740 

Královéhradecký kraj Mgr. Jana Fiedlerová jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz tel.: +420 495 817 332

Středočeský kraj JUDr. Zdenka Koželuhová zdenka.kozeluhova@pb.mpsv.cz tel.: +420 724 027 240

Pardubický kraj Mgr. Bc. Jana Smetanová jana.smetanova@pardubickykraj.cz tel.: +420 466 026 121

Karlovarský kraj Ing. Jiří Novák Jiri.Novak@kv.mpsv.cz tel.: +420 353 239 541

Olomoucký kraj Ing. Martin Hrubý m.hruby@kr-olomoucky.cz tel.: +420 585 508 392

Plzeňský kraj Ing. Zdeněk Novotný Zdenek.Novotny@PM.MPSV.CZ tel.: +420 377 411 300 

SSZ MPSV Ing. Michaela Navrátilová michaela.navratilova@mpsv.cz tel.: +420 221 923 249

SSZ MPSV Jana Jeništová eures@aa.mpsv.cz tel.: +420 221 924 760

SSZ MPSV Mgr. Lenka Fialková lenka.fialkova@mpsv.cz tel.: +420 221 923 467

NVF Ing. Petr Chuděj chudej@nvf.cz tel.: +420 500 500 530

NVF Ing. Alexandra Kroppová kroppova@nvf.cz tel.: +420 224 500 591
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ÚÚččastnastnííci stci stáážže v Barcelone v Barceloněě



Program výmProgram výměěnnnnéé ststáážžee

21. dubna Příjezd do Barcelony, přesun z letiště, ubytování

22. dubna Prohlídka Barcelony s průvodcem

23. dubna Setkání se zástupci hostitelské organizace, představení
programu, návštěva organizace Barcelona Activa

24. dubna

Council for Professional and Vocational Training – Institute of 
Education a návštěva katalánských služeb zaměstnanosti –
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNA (Employment service of 
Cataluňa)

25. dubna Návštěva úřadu práce v městské části Barcelony a radnice 
Barcelony

26. dubna Návštěva Federace měst Katalánska (FEDERATION OF 
MUNICIPALITIES OF CATALONIA)

27. dubna Evaluace výměnné stáže, předání certifikátů a odlet do ČR



Barcelona ActivaBarcelona Activa
The Local Development agency of Barcelona City CouncilThe Local Development agency of Barcelona City Council

Instituce zaloInstituce založžena v roce 1986, financovena v roce 1986, financovááno no ššpanpaněělskou lskou 
vlvláádou, kataldou, kataláánkskou vlnkskou vláádou a z SF EUdou a z SF EU

V dobV doběě zalozaložženeníí v Barcelonv Barceloněě cca 20 % mcca 20 % mííra ra 
nezamnezaměěstnanosti, nynstnanosti, nyníí cca 6 %cca 6 %

Oblast Oblast ččinnostinnostíí::

Podnikatelský inkubPodnikatelský inkubáátortor –– tvz. Gltvz. Glóóries Centre for ries Centre for 
Entrepreneurs Entrepreneurs -- pro zapro začčíínajnajííccíí podnikatele, poradenstvpodnikatele, poradenstvíí
zazaččíínajnajííccíím podnikatelm podnikatelůům, sestavenm, sestaveníí podnikatelskpodnikatelskéého plho pláánu nu 
(internetov(internetovéé poradenstvporadenstvíí) ) 

OtOtáázky souvisejzky souvisejííccíí s profesns profesníí orientacorientacíí -- pomoc pomoc 
zamzaměěstnaným i nezamstnaným i nezaměěstnaným najstnaným najíít lept lepšíší prprááci, zmci, změěna na 
profese, pprofese, přřííprava a adaptace na novprava a adaptace na novéé technologie, ctechnologie, cíílovlovéé
skupiny studenti, 45+, imigranti, handicapovanskupiny studenti, 45+, imigranti, handicapovaní…í…

Porta 22Porta 22 –– centrum pro nezamcentrum pro nezaměěstnanstnanéé, p, přříístup k internetu s stup k internetu s 
momožžnostnostíí vyhledvyhledáávváánníí zamzaměěstnstnáánníí s poradenstvs poradenstvíím m 
kvalifikovaných odbornkvalifikovaných odbornííkkůů…… zdarma + anonymnzdarma + anonymníí!!! !!! 







Council for Professional and VocationalCouncil for Professional and Vocational TrainingTraining

Institute of educationInstitute of education

BarcelonskBarcelonskáá radnice =radnice =>> vytvovytvořřeneníí platformy pro platformy pro 
vzdvzděělláávacvacíí instituce, podniky, veinstituce, podniky, veřř. spr. spráávu, hosp. komory, vu, hosp. komory, 
mlmláádedežžnicknickéé organizace a dalorganizace a dalšíší socisociáálnlníí partnery = partnery = 
Council for Professional and Vocational Training (Rada Council for Professional and Vocational Training (Rada 
profesnprofesníího a odbornho a odbornéého vzdho vzděělláávváánníí))

Tvorba strategie profesnTvorba strategie profesníího vzdho vzděělláávváánníí

Vznik nadace pro profesnVznik nadace pro profesníí vzdvzděělláávváánníí (Fundaci(Fundacióó BCN BCN 
FormaciFormacióó Professional) Professional) 

podpora studentských praxpodpora studentských praxíí
profesnprofesníí vzdvzděělláávváánníí lidlidíí bez vzdbez vzděělláánníí
Projekt Projekt „„kultura prkultura práácece““ –– mladmladíí lidlidéé + podniky + vzd+ podniky + vzděělláávváánníí

Projekt Xarxa NetworkProjekt Xarxa Network
ccíílem je podpora pohybu mladých lidlem je podpora pohybu mladých lidíí po Evroppo Evropěě
iniciativa Barcelonskiniciativa Barcelonskéé radnice, radnice, ččleny mohou být mleny mohou být měěsta nebo sta nebo 
sdrusdružženeníí mměěst, v soust, v souččasnosti asnosti ččleny 23 evropských mleny 23 evropských měěst st –– z z 
ČČR zatR zatíím nikdo!!!m nikdo!!!
mměěsta vyssta vysíílajlajíí mladmladéé lidi, studenty do partnerských mlidi, studenty do partnerských měěst na st na 
praxe v rpraxe v růůzných podniczných podnicíích ch –– na 1 ana 1 ažž 3 m3 měěssíícece





Employment service of CataluEmployment service of Cataluňňa a 
(Katal(Kataláánsknskéé sluslužžby zamby zaměěstnanosti)stnanosti)

ČČíím se zabývajm se zabývajíí -- 5 z5 záásadnsadníích oblastch oblastíí::

1.1. ProfesnProfesníí kvalifikacekvalifikace –– popoččááteteččnníí vzdvzděělláávváánníí, vzd, vzděělláávváánníí
nezamnezaměěstnaných =stnaných =>> obsah vzdobsah vzděělláávváánníí sjednocen sjednocen –– KatalKataláánský nský 
kvalifikakvalifikaččnníí katalog (uznkatalog (uznáávváánníí neformneformáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí))

2.2. Podpora zamPodpora zaměěstnstnáánníí –– zvyzvyššovováánníí kvalifikace osob, kterkvalifikace osob, kteréé jsou na trhu jsou na trhu 
prprááce jedny z nejproblematice jedny z nejproblematiččttěějjšíších ch –– osoby s nosoby s níízkou kvalifikaczkou kvalifikacíí a osoby a osoby 
starstaršíší 45 let45 let

3.3. Programy pro mProgramy pro míístnstníí rozvojrozvoj (Agenti zam(Agenti zaměěstnstnáánníí a ma míístnstníího rozvoje ho rozvoje ––
zzřřizovanizovanáá pracovnpracovníích mch mííst v mst v míístnstníí administrativadministrativěě a teritoria teritoriáálnlníí dohody dohody 
o trhu pro trhu prááce (zamce (zaměěstnanosti)stnanosti)

4.4. RovnRovnéé ppřřííleležžitostiitosti –– osoby se zdravotnosoby se zdravotníím postim postižženeníím, mum, mužži x i x žženyeny

5.5. Orientace a zprostOrientace a zprostřředkovedkováánníí –– do roku 1995 v kompetenci stdo roku 1995 v kompetenci stáátu, od tu, od 
r. 1998 v pravomocr. 1998 v pravomocíí regionregionáálnlníích vlch vláád (Katald (Kataláánsko) =nsko) =>>
zprostzprostřředkovedkováávajvajíí úúřřady prady práácece

a.a. ZprostZprostřředkovedkováánníí –– nabnabíídka volných mdka volných mííst, vzdst, vzděělláávacvacíích akcch akcíí, , 
jak se zorientovat na trhu prjak se zorientovat na trhu prááce, konzultace, nabce, konzultace, nabíízzíí podnikpodnikůům m 
popoččááteteččnníí pohovor s kandidpohovor s kandidáátyty

b.b. OrientaceOrientace –– ppřříímmáá orientace (hloubkový pohovor, hodnocenorientace (hloubkový pohovor, hodnoceníí
profesnprofesníích pch přředpokladedpokladůů a moa možžnostnostíí ppřříístupu k trhu prstupu k trhu prááce), ce), 
individuindividuáálnlníí plpláány =ny =>> vytvovytvořřena sena síít spolupracujt spolupracujííccíích institucch institucíí





NNáávvššttěěva va úúřřadu pradu prááce ce 
v jednv jednéé z mz měěstských stských ččááststíí BarcelonyBarcelony

71 71 úúřřadadůů prprááce v Katalce v Kataláánsku, z toho 52 v provincii Barcelona, 13 nsku, z toho 52 v provincii Barcelona, 13 
ppřříímo v Barcelonmo v Barceloněě

prprůůmměěrnrněě 10 a10 ažž 12 pracovn12 pracovnííkkůů na jeden na jeden úúřřad prad práácece

Kompetence Kompetence úúřřadadůů prprááce:ce:

1)1) V pV půůsobnosti stsobnosti stáátu:tu:

ččinnosti spojeninnosti spojenéé s vypls vypláácenceníím dm dáávek v nezamvek v nezaměěstnanosti stnanosti –– max. 2 max. 2 
roky + proky + přříípadnpadněě daldalšíší 2 roky 2 roky –– dle rodinndle rodinnéé situace, lidsituace, lidéé na 50 let na 50 let 
budou mohou dbudou mohou dáávky dostvky dostáávat avat ažž do ddo důůchodovchodovéého vho věěkuku

2)2) V katalV kataláánsknskéé samosprsamospráávvěě: O: Orientace a zprostrientace a zprostřředkovedkováánníí

budovbudováánníí databdatabááze ze –– sdsdíílenleníí se dalse dalšíšími mi úúřřady prady prááce a zamce a zaměěstnavateli, stnavateli, 
v nich historie o kav nich historie o kažžddéém z uchazem z uchazečůčů……

navnavššttíívený vený úúřřad prad prááce jeden z nejvce jeden z nejvěěttšíších v Barcelonch v Barceloněě –– 20 20 
zamzaměěstnancstnancůů X 10 tis. uchazeX 10 tis. uchazečůčů o zamo zaměěstnstnáánníí ==>> uchazeuchazečč nemnemáá
ststáálléého zprostho zprostřředkovatele =edkovatele =>> lidlidéé hojnhojněě vyuvyužžíívajvajíí soukromsoukroméé firmy firmy 
zabývajzabývajííccíí se zprostse zprostřředkovedkováánníím volných pracovnm volných pracovníích mch míístst

firmy nemajfirmy nemajíí povinnost hlpovinnost hláásit volnsit volnáá mmíísta, v 90 % psta, v 90 % přříípadpadůů si tak si tak 
neneččininí…í…

vzdvzděělláávváánníí nezamnezaměěstnaných stnaných –– KatalKataláánsknskáá vlvláádada spolupracuje se spolupracuje se 
vzdvzděělláávacvacíími centry, ktermi centry, kteréé ddáávajvajíí nabnabíídkydky……..







NNáávvššttěěva Barcelonskva Barcelonskéé radniceradnice

Setkání s ředitelem pro kvalifikaci a rozvoj lidských zdrojů – informace o 
řízení lidských zdrojů na radnici v Barceloně a v jí zřizovaných 
organizacích, případně podnicích s kapitálovou účastí města = celkem 
přes 20 tis. lidí

Co zahrnuje řízení lidských zdrojů:

vzdělávání a osobní rozvoj (důraz na měkké kompetence), není
povinnost vzdělávat se v cizích jazycích !!!, nicméně radnice 
přispívá těm, kteří se chtějí vzdělávat

pracovní růst (hodnocení výkonu zaměstnanců dle norem)

rovné příležitosti – sladění rodinného a pracovního života 

flexibilní pracovní doba

muži – 1 měsíc po narození dítěte mají rodičovskou 
dovolenou – využívá 95% mužů

matka do 1 roku dítěte = 100 % platu, od 1 do 6 roků dítěte 
možnost zkrácení pracovní doby o 30 %, přičemž plat snížen jen 
na 80 %, případně o 50 % a plat na 60 %.

ženy x muži – na radnici není platová diskriminace, na 
kandidátkách ženy v min. poměru 40:60

posilování vnitřní komunikace (intranet)





FEDERATION OF MUNICIPALITIES OF CATALONIA

FEDERACE MFEDERACE MĚĚST KATALST KATALÁÁNSKANSKA

SetkSetkáánníí s geners generáálnlníím tajemnm tajemnííkem federacekem federace

Je to Je to volnvolnéé sdrusdružženeníí mměěst a obcst a obcíí KatalKataláánskanska –– ččleny jsou cca 2/3 leny jsou cca 2/3 
katalkataláánských mnských měěst a obcst a obcíí , v , v ččele prezident a viceprezidenti + ele prezident a viceprezidenti + 
výkonný výbor, voleni nvýkonný výbor, voleni náárodnrodníí radou (starostovradou (starostovéé ččlenských obclenských obcíí))

CCíílem je lem je reprezentace zreprezentace záájmjmůů ččlenlenůů (obc(obcíí)) ppřřed jakoukoli instituced jakoukoli institucíí

FinancovFinancováánníí –– ččlenovlenovéé (dle obyvatel) + katal(dle obyvatel) + kataláánsknskáá vlvlááda + da + ššpanpaněělsklskáá
vlvlááda vzdda vzděělláávváánníí zamzaměěstnancstnancůů radnic (ESF)radnic (ESF)

Výkonný výbor mVýkonný výbor máá 18 komis18 komisíí –– jedna z nich se zabývjedna z nich se zabýváá
zamzaměěstnanoststnanostíí, d, dáále komise pro vzdle komise pro vzděělláávváánníí, ml, mláádedežž atd.atd.

Ke konci 90. let vznik tzv. Ke konci 90. let vznik tzv. TeritoriTeritoriáálnlníích dohod (plch dohod (pláány) o ny) o 
zamzaměěstnanostistnanosti (katal(kataláánsknskáá vlvlááda, obce, odbory, podniky, da, obce, odbory, podniky, neznez. . 
organizace a dalorganizace a dalšíší) =) =>> radnice v Katalradnice v Kataláánsku se chtnsku se chtěějjíí starat o starat o 
zamzaměěstnanost na svstnanost na svéém m úúzemzemíí!!!!!!

KatalKataláánsknskáá vlvlááda vyhlada vyhlaššuje programy v oblasti PZ =uje programy v oblasti PZ =>> projekty projekty 
radnic, v nradnic, v něěmmžž specifikujspecifikujíí, jak dos, jak dosááhnout chnout cííllůů stanovených v stanovených v 
programu =programu =>> na jejich zna jejich záákladkladěě dostanou finandostanou finanččnníí prostprostřředkyedky







Evaluace výměnné stáže, 
předání certifikátů



DDěěkuji kuji 
za pozornostza pozornost
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