Projekt Stáže pro mladé pomáhá řešit nezaměstnanost čerstvých absolventů škol
Česká republika se stejně jako celá Evropská unie potýká s nedostatkem pracovních
příležitostí pro mladé. Většina firem absolventy nechce přijmout kvůli chybějícím praktickým
zkušenostem. Tento nedostatek by měl nově kompenzovat projekt Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání, který poskytnutím pracovní praxe přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a
konkurenceschopnosti budoucích absolventů na trhu práce. Projekt má také za cíl usnadnit
navázání kontaktů mezi zaměstnavateli a potenciálními zaměstnanci. Především však žáci a
studenti získají pracovní návyky a praktické zkušenosti ze svého oboru, které tolik potřebují.
Realizátorem tříletého projektu, který potrvá do roku 2015, je Fond dalšího vzdělávání,
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt by měl podpořit na 840
žáků a studentů z celé ČR.
Projektu se mohou zúčastnit žáci posledního ročníku středních škol a studenti posledních
dvou semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ). Zvolená stáž musí být
v souladu se studovaným oborem stážisty. Stáže trvají 1 až 3 měsíce (jsou v rozsahu 50-300
hodin) a lze je absolvovat i během letních prázdnin, záleží pouze na konkrétní dohodě
stážisty s firmou. Povinnou součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv.
měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství,
které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. V kurzu se naučí jak
správně napsat motivační dopis či CV a připraví se na první pohovory. Účastí na stáži získají
pracovní zkušenosti, seznámí se s pracovním procesem a firemní kulturou, problematikou v
oboru a uplatní teoretické znalosti v praxi. Stáže jsou pro žáky a studenty placené, za
každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč (cca 2,5 Eur). Projekt nedoplňuje ani
neupravuje školní osnovy. Pro uchazeče to tedy znamená, že se jedná o volnočasovou
aktivitu, která nezasahuje do jejich školních povinností.
Poskytovateli stáží mohou být subjekty soukromého i soukromého neziskového sektoru.
Zaměstnavatelům stáže umožní odzkoušet si mladé zájemce o zaměstnání před případným
uzavřením pracovního poměru trvalejšího charakteru. Stážista, kterého si firma vybere, bude
vykonávat předem stanovenou náplň práce pod dohledem zkušeného pracovníka – mentora,
kterého určí poskytovatel stáže. Mzda stážisty a náklady na stáž v podobě částečné
refundace mzdy mentora budou firmě uhrazeny ex-post z finančních prostředků projektu.
První stáže se rozběhly v červnu 2013. Zájem studentů i poskytovatelů stále roste a spolu s
ním i očekávaný počet nově zahájených stáží. Nejžádanějšími obory ze strany stážistů jsou
ekonomika a administrativa, obchod a marketing nebo management.
Více informací naleznete na: www.stazevefirmach.cz.
https://www.facebook.com/stazepromladefdv

