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Meno a priezvisko, tituly:
Jana Miháliková, Mgr., PhD.
Znalosť cudzích jazykov:
EN

2.	Zahraničná pracovná cesta

Štát / mesto:
Belgicko, Brusel
Názov a adresa 
prijímajúcej organizácie:
Európska komisia
Účel cesty:
Stretnutie partnerov projektu SOOCOP (Grundtvig) 
	Stretnutie expertnej skupiny (peer-learning) zamestnateľnosť mládeže
Spôsob financovania 
(kto hradí cestovné, pobytové náklady, iné výdavky):
Cestovné výdaje pokryté Európskou komisiou, ostatné výdaje MŠVVaŠ SR

3.	Rámcový program pobytu

Dátum
Navštívené organizácie, alebo pomenovanie programu dňa, popis rokovania s uvedením mien a kontaktov na partnerov
1.12.2012
Cemea Belgique, Avenue de la Porte de Hal 39, 1060 Saint-Gilles, pp. Jean-Paul Liens, Cemea France p. Nathalie Guegnard. Hodnotiaci stretnutie k dopadom projektu SOCOOP a plánovanie nových projektov. 
3.12.2012
Európska komisia: odborné stretnutie národných expertov, definovanie obsahu a cieľov pracovnej skupiny, voľba zástupcov, výhľadové plánovanie. Koordinátorka pracovnej skupiny: p. Floor Van Houdt, zast. P. Lucie Lekešová (Youth Unit, COMM). 

4.	Stručný priebeh rokovaní

 Dátum
Obsah a výsledky rokovaní 
1.12.2012
Stretnutie prebehlo v ústredí organizácie Cemea Belgique, kde sa stretli zástupcovia CEMEA Belgicko, Francúzsko a IUVENTY a hodnotili doterajšie advokačné aktivity vyplývajúce z projektu SOCOOP, podporeného z programu Grundtvig. CEMEA France realizovala dve stretnutia so zástupcami EUCIS –LLL a COMM. Diskusia sa zamerala aj na nový projekt orientovaný na uznanie neformálneho vzdelávania a možnosti jeho podpory v rámci fondov Európskej únie resp. národných zdrojov. Komunikácia bude aj naďalej pokračovať a partneri sa budú informovať o zistených podrobnostiach do 15. januára 2013. Predpokladaný termín podania žiadosti je február 2013. 
3.12.2012
Stretnutie otvorila p. Van Houdt a pripomenula cieľ vytvorenia pracovnej skupiny, čo vyplynulo z odporúčaní Dánskeho predsedníctva Rady EU v minulom období. Jednotliví členovia skupiny sa predstavili. P. Lekešová predstavila základné fakty spolupráce v EÚ v rámci politiky mládeže (otvorená metóda koordiácie, štruktúrovaný dialóg) a načrtla metodológiu práce v skupine. Program ďalej obsahoval dve skupinové diskusie:
	Definovanie potrieb v oblasti zdieľania skúseností a príkladov dobrej praxe
	Očakávané výsledky práce expertnej skupiny
	Zabezpečenie relevantných dopadov na oblasť politiky mládeže. 

Aj keď program obsahoval definovanie plánu práce skupiny – pre nedostatok času táto téma bola odložená na druhé stretnutie. 
   Zástupcovia COMM zabezpečia, aby ďalšie stretnutie expertnej skupiny bolo v termíne rokovania ďalších dvoch skupín (celoživotné vzdelávanie, potreby trhu práce) a umožniť, aby všetky skupiny si spoločne predstavili na čom pracujú a prišlo k ďalšej výmene expertných informácií. 
   Na záver bol za predsedu expertnej skupiny zvolený rakúsky kolega Manfred Zentner. Pre ďalšiu prácu budú vybraní ešte dvaja vedúci samostatných pracovných skupín, ktorí sa budú spolupodieľať na manažovaní expertnej skupiny. 
  Rokovanie uzavrela p. Lekešová ako priama koordinátorka projektu. Oznámila, že skupina sa stretne ešte 4 – 6 krát podľa potreby. 

Odporúčané závery 

V tomto štádiu máme dostatok príkladov dobre praxe ako na Slovensku zabezpečujeme informovanosť a promo oblasti práce s mládežou ako priestor na získanie/upevnenie kľúčových kompetencií mladých ľudí v súvislosti s realizáciou projektu KomPrax. Do ďalšieho stretnutia zistiť príklady z iných inštitúcií ale aj tretieho sektoru. 

6.	Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 

Podklady k expertnej skupine sú uložené na serveri IUVENTY v časti UR/Projekty 2012/ Legislatíva. 

7.	Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 

Pre uznanie prínosov práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, ktoré v práci s mládežou prebieha, je potenciál získania ďalších inšpirácií vysoký. V diskusiách v pracovných skupinách som prišla k poznaniu, že viacerí experti majú príklady hodné nasledovania. To pokladám za veľmi cenné a s tým zámerom (zbierať príklady, upravovať podľa našich podmienok a prezentovať ich na rôznych fórach a po rôznych kanáloch) je dôležité ísť na ďalšie mítingy (či už moja osoba alebo niekto iný).   

8.	Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Informácia o fungovaní a výsledkoch expertnej skupiny bude poskytnutá vedeniu MŠVVaŠ SR a IUVENTY (ústne, a na porade vedenia IUVENTY v januári 2013). 

Súhlasím so zverejnením tejto správy na internete.
Dátum:
10. december 2012
Správu vypracoval
(meno a priezvisko, podpis):
Mgr. Jana Miháliková, PhD.
Správu schválil
(meno a priezvisko, podpis):
Mgr. Eva Masárová 












