SPRÁVA 		
ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 		



Účastník ZPC 

Meno a priezvisko, tituly:
Matúš Ferenčík, Mgr.
Znalosť cudzích jazykov:
AJ

Zahraničná pracovná cesta

Štát / mesto:
Srbsko, Rtanj
Názov a adresa 
prijímajúcej organizácie:
Ministerstvo mládeže a športu Srbskej republiky
2 Boulevard Mihajla Pupina
RS - 11 070 Belehrad
Účel cesty:
Študijná návšteva, vyplývajúca z Dohody o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a MMaŠ SrR v oblasti práce s mládežou na roky 2012-2016.
Spôsob financovania 
(kto hradí cestovné, pobytové náklady, iné výdavky):
Cestovné: MŠVVaŠ SR
Ostatné náklady: Ministerstvo mládeže a športu Srbskej republiky

Rámcový program pobytu

Dátum
Navštívené organizácie, alebo pomenovanie programu dňa, popis rokovania s uvedením mien a kontaktov na partnerov
11.5.2012
16.00 – 18.30 Príchod účastníkov
19.00 – 20.00 Večera
12.5.2012
9.30 – 10.00 Otváracia ceremónia
10.00 – 11.00 Predstavenie účastníkov, prezentácia programu a cieľov
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 13.30 Predstavenie srbskej mládežníckej politiky s dôrazom kladeným na zamestnanosť mladých ľudí
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 16.00 Predstavenie mládežníckej politiky s dôrazom kladeným na zamestnanosť mladých ľudí
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Predstavenie mládežníckej politiky na Slovensku s dôrazom kladeným na kariérne poradenstvo a sprevádzanie 
18.00 – 18.30 Sumarizácia
19.00 – 20.00 Večera
13.5.2012
9.30 – 11.00 Workshop – počiatky Tvojho biznisu – predpoklady a prvé kroky
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 13.00 Workshop – biznis plán – čo by si mal vedieť
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 16.00 Workshop – ako podnietiť a podporiť mladých ľudí  v podnikaní
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Panelová diskusia
18.00 – 18.30 Sumarizácia
19.00 – 20.00 Večera
14.5.2012
9.30 – 11.00 Pracovné skupiny – programy mládežníckych kancelárií vytvorené pre podnikateľov – konkrétne návrhy
11.00 – 11.30 Prestávka
11.30 – 13.00 Plenárna prezentácia záverov z pracovných skupín, adaptácia dohodnutých záverov a definovanie ďalších krokov
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 18.00 Návšteva mladých podnikateľov na východe Srbska – príklady dobrej praxe
19.00 – 20.00 Večera
15.5.2012
9.30 – 16.00 Návšteva podnikateľského inkubátora 
16.00 – Odchod účastníkov

Stručný priebeh rokovaní
 
Dátum
Podľa rámcového pobytu – obsah a výsledky rokovaní (v prípade študijnej cesty charakteristika a výsledky problematiky, získané poznatky, uplatnenie poznatkov z predchádzajúcich ciest)
11.-15.5.12
Výmena skúseností – dohoda na možnej spolupráci medzi mladými z Bosny a Hercegovini, Srbska a Slovenska v oblasti cestovného ruchu

Odporúčané závery 

(Uvádza sa  kto a aké opatrenia zabezpečí za účelom využitia poznatkov získaných na ZPC. Uvádzajú sa aj partneri, ktorým sa poznatky sprostredkúvajú.)
Prelinkovať v súvislosti so zamestnanosťou verejnú správu, samosprávy, podnikateľský sektor a neziskovky venujúce sa téme zamestnanosti. Zároveň sa spojiť so vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania. Otvoriť živú diskusiu v rámci teritória Slovenskej republiky na tému zamestnanosť obyvateľov vo veku do 30 rokov. Podnietiť samosprávy aby si budovali systematicky svoj podnikateľský sektor v rámci svojho teritória aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, ktorých majoritná akcia by patrila práve obciam alebo mestským častiam. Zaviesť ako národný projekt anglické titulky do slovenských TV.

Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 

Handouts, flyers, reklamné predmety – kancelária referátu sociálnej pomoci MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, matus.ferencik@raca.sk, 02/49112448

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 

Zo ZPC som sa vrátil obohatený o nový pohľad na fungovanie mladých ľudí v oblasti zamestnávania a zamestnanosti. Výrazná podpora mladých ľudí a ich zainteresovanosť bola v navštívených oblastiach znateľná. Som inšpirovaný a motivovaný urobiť kroky k tomu, aby som v rámci samosprávy naštartoval proces linkovania zainteresovaných subjektov zo všetkých troch sektorov. Inšpiratívny je trend zriaďovania podnikateľských inkubátorov s plnou účasťou samosprávy.

Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

(Uvádzajú sa mená a adresy osôb a organizácií, ktorým boli sprostredkované informácie o výsledkoch ZPC)
MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, Mgr. Peter Pilinský


Súhlasím so zverejnením tejto správy na internete

Dátum:
17.5.2012
Správu vypracoval
(meno a priezvisko, podpis):
Matúš Ferenčík
Správu schválil
(meno a priezvisko, podpis):



