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1.2 Udržitelná pracovní integrace mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 

se studiem soustavně nepřipravují na zaměstnání (tzv. NEET) 

Slovní komentáře 

1.2.1. záruka pro mladé, tj. možnost dalšího vzdělávání, rekvalifikace nebo aktivace 

poskytovaná do 4 měsíců od ukončení školy mladému člověku ve skupině NEET, s důrazem 

na odborné vzdělávání učňovského typu a stáže pro absolventy 

především praxe - získání prvních pracovních zkušeností 

Zde je nutno rozšířit spektrum uznatelných činností, jinak koliduje s principem programů v rámci LLP 
(Erasmus Practical Placement, leonardo da vInci, Erasmus for Enterpreneurship 

Důležitá okamžitá náváznost na dosažené vzdělávání aby nebyla prodleva a nebyl prostor pro osvojení 
nesprávných návyků. (život u rodičů, na dluh atd.) 

vazba na stáže a zapojení studentů do praxe u zaměstnavatelů u učňovských oborů, ale i u ostatních 
(právo, medicína, administrativa,...), stěžejní je také přesvědčit obě strany, že je to oboustranně 
výhodné řešení 

nedoporučuji důraz na učňovské školství, protože velká část těchto mladých lidí nemá představu o svém 
dalším uplatnění a více využijí obecné vzdělání 

nutnost zařazení pracovních stáží (placené) s ochutnávkami práce pro získání pracovních návyků a 
poznání schopností a charakteru mladé generace, kvalitní mentoring 

K této oblasti bychom chtěli podotknou, že je nejprve nutné se zamyslet nad celkovým systémem 
vzdělávání, hlavně pak v oblasti středoškolské. Tento bod by měl hlavně zahrnovat prioritu finanční 
gramotnosti mladých lidí z důrazem na nová finanční rizika. V naší praxi se neustále setkáváme z úplnou 
absencí těchto vědomostí u mladých lidí včetně středoškoláků. 

Práce s cílovou skupinou mladých lidí pouze se základním vzděláním je značně náročná, většina z nich 
nemá potřebné vzory z domova. Jejich rodiče často dlouhodobě nepracují. Tito mladí lidé nevydrží  
vzdělávat se delší dobu. Pro ně jsou vhodné rekvalifikační kurzy prakticky zaměřené do 5 měsíců. 

rozšíření aktivace o poradenské aktivity zahrnující tehcniky hledání zaměstnání, přípravu portflia, 
praktické nácviky komunikace se zaměstnavateli (z praxe - jen odborné vzdělávání nestačí, mladí 
postrádají měkké dovednosti potřebné k hledání práce) 

efektivnější by bylo toto realizovat ve spolupráci se středními odbornými školami a umožnit mladým 
lidem získat praxi hned po škole, nejlépe i během školy min. 1 měsíc o prázdninách. 

Tranzitní program pro zdravotně postižené absolventy škol 

motivace a zapojení mladých lidí do řešení problematik místního a regionálního rozvoje 

Doporučujeme doplnit o podporu motivačních prvků zájmu o zaměstnání. 

+ terénna práca, najlepšie zadať NNO 

 

1.2.2. samostatná výdělečná činnost a podnikání pro mladé lidi, s důrazem na nová odvětví 

v nízkouhlíkové ekonomice a na oblast sociální péče a zdravotnictví 

dotace pro zahájení svč 

To samé jako u výše uvedeného (zejména je tam kolize s Erasmus for Enterpneurship, který bude 
startovat pro ČR oficiálně v roce 2013. Jinak je zde problém i v to, že OSVČ většinou pracují v oblasti 
realit nebo financí, což je většinou problémem pro hodnotitele, je to však čistě subjektivní názor.   

Maximalizovat potenciál mladých lidí, dodat sebedůvěru, maximálně odstranit bariéry k podnikání. Jsou 
mladí, dobří zvládnou to atd. 

oblast sociální péče a zdravotnictví za podmínky kdy bude umožněno alespoň relativně smysluplné 
podnikatelské prostředí; nízkouhlíková ekonomika by si měla nalézt vlastní cestu nebo dopadne stejně 
jako aktuálně průmysl zaměřený na solární energii.. Tento přístup by umožnil vznik podniků, 
podnikatelských příležitostí s vazbou na podporu zaměstnantelnosti 
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především pro absolventy je složité si najít práci, pro ty, kteří se alespoň vyučí by to bylo velmi 
přínostné, třeba jen na nějakou dobu, aby získali praxi v oboru 

jedině, pokud bude navazovat program, který podpoří investice do tohoto odvětví a dotace na provoz 
těchto zařízení, jinak ztrácí smysl 

Jiné 

Uznávaná praxe prostřednictvím dobrovolnických činností s vyjmenovaným okruhem kompetencí, 
které mladý dobrovolník v rámci dobrovolnické služby získává 

 


