Tisková zpráva ze dne 16. 5. 2006
Evropskou cenu kvality získal český projekt
Svou podporou mobility mladých lidí poskytuje program Leonardo da Vinci unikátní příležitost k získání pracovních
zkušeností v zahraničí. Od roku 2000 do 2006 jej využilo 245 000 Evropanů, většinou mladých lidí. Z České republiky vyjelo
během deseti let s Leonardem téměř 13 000 účastníků.
Rakouská národní agentura Leonardo da Vinci hostila dne 10. května 2006 v Grazu slavnostní ceremoniál vyhlášení a
předávání Evropské ceny nejlepším projektům mobility. Ceremoniálu se zúčastnilo na 300 účastníků zahrnujících evropské
experty, zástupce Evropské komise, národních agentur a ministerstev.
Česká republika slavila minulý týden velký úspěch v programu Leonardo da Vinci. V druhém ročníku soutěže projektů
mobility o Evropskou cenu kvality byl oceněn český projekt. Byl jím projekt Vyšší zdravotnické školy z Prahy 5, jenž
zvítězil v kategorii stáží studentů středních a vyšších odborných škol.
Jedná se o projekt Klinické zkušenosti v transkulturálním ošetřovatelství. Vyšší zdravotnická škola v Praze 5 ve
spolupráci s Vyšší zdravotnickou školou v Příbrami vyslala celkem 15 studentů na zahraniční stáže do Velké Británie a do
Německa. Stáže v délce 4-6 týdnů probíhaly v nemocnicích, centrech komunitní péče nebo v ošetřovatelských zařízeních.
Studenti praktikovali na odděleních gerontologie, psychiatrie, gynekologie, gastroenterologie, neonatologie, neurologie.
Stážisté získali osvědčení o absolvovaní odborné praxe a speciální certifikáty z profesně zaměřených kurzů absolvovaných
na pracovištích v průběhu stáží.
Zkušenosti a odborné materiály získané studenty v průběhu realizace projektu byly použity k vypracování nového
výukového modulu. Dalším produktem projektu byl slovník nejběžnějších komunikačních frází a slov, který byl vydán na
nosiči CD. Průběh realizace projektu byl přímo sledován Ministerstvem zdravotnictví ČR, projekt přispěl ke změně
koncepce vzdělávání sester a porodních asistentek v České republice. Odborné materiály a zkušenosti získané díky projektu
byly využity při vypracovávání kurikulí nových vysokoškolských oborů.
Soutěžilo celkem 155 projektů - 31 zemí vyslalo do soutěže po 5 projektech - z nichž po hodnocení experty mezinárodní
jury nominovala 24 projektů na Evropskou cenu. Na slavnostním ceremoniálu v Grazu dne 10. 5. 2006 obdrželo cenu pět
projektů, vždy jeden v příslušné kategorii (stáže studentů středních škol; stáže studentů vysokých škol; stáže mladých
pracovníků; výměny zkušeností vzdělavatelů; kategorie malý a střední podnik).
Zástupci vítězných projektů převzali z rukou představitelů Evropské komise a pořádající rakouské agentury bronzovou
plastiku představující hvězdu v pohybu, která symbolizuje mobilitu studentů a vzdělavatelů v EU.
Na ceremoniálu bylo také vyhlášeno 21 nejúspěšnějších stážistů. Českou republiku reprezentoval mladý automechanik Petr
Novotný z Dušníků, který obdržel diplom za svou na stáž ve Francii.
Tento úspěch České republiky v soutěži je významný také proto, že v prvním ročníku Evropské ceny v roce 2005, zvítězil
ve stejné kategorii též český projekt a to projekt stáží žáků Středního odborného učiliště a učiliště z Horek nad Jizerou.
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