ZÁJMOVÉ OKRUHY - TÉMATA spolupráce
(cíl exkurzí v Bavorsku, diskuzní témata pro porovnání systémů ČR x Bavorsko., oblasti pro
inspirativní setkání apod.)

o péče o děti 0-3 let, vzorové řešení „ KOKI – raná péče“, vzdělávání denních
otců/matek
o flexibilních formy zaměstnání (sdílené úvazky, částečné úvazky, zkrácený
pracovní týden, práce z domova a po internetu a podobně)
o možnosti změn ve firmách – ? lze změnit nepružné metody práce a stereotypy
využívané v rámci personálního řízení organizací (pracovní doba, organizace
práce, místo výkonu práce atd.), skutečné bariery vs. stereotypy
o prorodinné nástroje (firemní školky, prodloužené provozní doby veřejných
mateřských školek, odpolední centra pro děti, péče o děti školního věku mimo
školní výuku, služby péče o děti formou „buněk“ apod.) na podporu slaďování
rodinného a pracovního života
o podpora technického vzdělávání na úrovni základního školství, motivace a
podněty k další profesní orientaci mladých lidí
o podpora technického vzdělávání na úrovni středního školství, motivace a podněty
k další profesní orientaci mladých lidí
o měnící se požadavky trhu práce a možnosti adaptace jednotlivců na trhu
práce (především 50+, dlouhodobě nezaměstnané ženy a další) – vzdělávání,
přímá podpora změny profese apod. - ? týká se dovedností práce na PC a práce
s digitálními přístroji také v nižších dělnických profesích, omezování počtu
konkrétních typů pracovních míst na trhu, ochoty přijímat pracovní místa ve
službách či dělnických profesích („morální kredit profesí“)
o zkušenosti bavorských partnerů s řešením problémů CS: dlouhodobě
nezaměstnané osoby (muži i ženy), ženy s nízkým vzděláním nebo bez praxe,
osoby pečující, 50+, rodiče v obtížné životní situaci, apod. -

např. podpora
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jednotlivkyň/ců motivací k vyššímu zájmu o vstup/návrat na trh práce (skupinové
poradenství a Job Cluby, individuální a kariérní poradenství), vzdělávání s cílem
získat kompetence nutné k úspěšnému získání/udržení zaměstnání.
o projekt: Kostenlose Einzelberatungen für Frauen: Bezplatné poradenství pro
ženy (Evropský sociální fond)
o koordinace podnikové burzy (nabídka/poptávka zaměstnání v regionu, nabídka
praxí, nabídka uplatnění absolventů, exkurze apod.), centra pro vyhledáváním
zaměstnání.
o zkušenosti

s

motivací

zaměstnavatelů

k

zavádění

flexibilních

forem

zaměstnání, podpora rovných šancí a opatření příznivých pro rodinu. Realizace
generových auditů. Aplikace rovných příležitostí při rozpočtování veřejných zdrojů.
o zřizování místních mikro-center denní péče o děti, centra zprostředkování
denní péče a zprostředkování pomoci v péči o děti pro zaměstnané rodiče,
kvalifikované proškolování "denních otců/matek".
o projekt: Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Deggendorf JaS: sociální
práce s mládeží
o zřízení a koordinace regionálního car-poolu na www (sdílení přepravy do/z
zaměstnání soukromými vozidly).
o zkušenosti provozu sítě Koki - rané dětství (KoKi - Netzwerk frühe Kindheit ),
která se zaměřuje na podporu nastávajících rodičů a rodičů s dětmi ve věku do 3
let, osob ve složité situaci.
o provoz dobrovolnických center (legislativní rámec, provozní záležitosti,
angažování se lidí pro ostatní – marketing, společenské ocenění, využití, potíže.
Projekt: Mach mit - Freiwilligenzentrum Deggendorf: dobrovolnické centrum
o daňová zvýhodnění firem podporující zaměstnávání osob s omezeními
(osoby s hendikepy, osoby pečující a rodiče a malými dětmi a další)
o daňová či jiná legislativní zvýhodnění firem podporující zaměstnávání osob
vykonávajících veřejně prospěšnou činnost (např. dobrovolné hasiče zajišťující
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ochranu osob a majetku v konkrétní lokalitě)
o Jobbörse: Veletrh pracovních příležitostí (25.11.2012) …..V roce 2011 v rámci
této „burzy“ proběhla setkání zástupců 120 společností z celého Bavorska a
burza/nabídka míst pro absolventy vysokých škol
o a další témata ……………………………………………………..

JIŽ POTVRZENÉ AKCE (termíny výjezdů a celkový program budou upřesněny cca
1 měsíc předem, také dle konkrétních zájmů českých účastníků akce):
10-11/2012: TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH
Technische Ausbildung in den Schulen: Informationen zum Technikwettbewerb an
Mittelschulen durch Herrn Regionalmanager Herbert Altmann mit Besuch des
Technikwettbewerbs an einer Schule im Bereich der LAG Deggendorf und Besuch des
Vereins „TfK – Technik für Kinder“ plus Besichtigung eines Projekts (z.B. SET –Schüler
entdecken Technik) - Zeitplan: Ende Oktober/Anfang November 2012
25.11.2012: BURZA PRÁCE
- Jobbörse: Besuch des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft mit Informationen zum Aufbau der
Jobbörse durch Frau Mandl-Niekrawitz vom Schulamt und Frau Gerstl mit anschließendem
Besuch der Jobbörse - Zeitplan: 25.11.2012
02/2013: PORADENSTVÍ PRO ŽENY
-

Beratung für Frauen: Informationen zur Beratungsstelle für Frauen von Frau Jutta Staudinger
und Besuch eines evtl. Projektes - Zeitplan: Februar 2013
04/2013: PORADENSTVÍ PRO MLADÉ RODIČE, KLUBY „KOKI“

-

Beratung für junge Eltern, KoKi: Informationen zu KoKi durch Frau Hellauer und Herrn
Reckerziegel und Besuch der Partnerorganisationen wie z.B. Schwangerenberatung,
Kinderschutzbund usw. – Zeitplan: April 2013
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