Ústecký kraj – krajský úřad

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

23. 1. – 26. 1. 2013

Název, cíl a
důvod cesty:

„Transforming entrepreunerial skills with a sustainable perspective,
through synergy, innovation and networking“

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Athény – Řecko

23. 1. 2013 příjezd do Athén
24. 1. 2013 účast na konferenci
25. 1. 2013 účast na zasedání řídícího výboru projektu LEDOS
26. 1. 2013 odjezd
Na této závěrečné konferenci a následném zasedání řídícího
výboru projektu byly prezentovány aktivity Ústeckého kraje jako člena
projektu PROGRESS – LEDOS („Learning and Developing Our Skills“),
který byl zaměřen na podporu a uplatnění mladých žen věku 18 – 32 let
na trhu práce s cílem získat znalosti a dovednosti, které odpovídají
potřebám zaměstnavatelů v konkrétním regionu. Vedle Ústeckého kraje
byly dále hlavními partnery projektu region Východní Makedonie a Thrákie
(Řecko), Město Yalova (Turecko) a organizace Centre for Research and
Action on Peace (Řecko). Závěrečná konference se konala v tiskovém
sále Generálního sekretariátu pro informace a komunikaci v Athénách a
byla rozdělena do čtyř hlavních částí.
V první části konference byli všichni přítomní přivítáni projevy
Zetty Makri (Generální tajemnice pro rovnoprávnost žen a mužů), Pavlose
Damianidise (Náměstek generálního tajemníka pro region Východní
Makedonie a Thrákie), Vasilise Tsinose (Generální tajemník pro mládež),
Argyrise Peroulakise (Zástupce vedoucího delegace EU v Řecku) a
zástupcem z ministerstva pro rozvoj venkova a výživu.
Druhá část konference byla věnována samotné podstatě projektu.
V první polovině této části měli hlavní slovo manažeři projektu
z partnerských regionů, kteří představili průběh projektu, zhodnotili jeho
úspěšnost v jejich konkrétním regionu a odpovídali na otázky pozvaných
hostů. Jedna z prezentací byl přednesena Ing. Petrem Severou, který
všem přítomným představil Ústecký kraj a popsal jeho aktivity v rámci
projektu. V druhé polovině dostaly slovo ženy, které byly fyzicky v projektu
školeny. Ty popsaly své dojmy a zkušenosti, které získaly v průběhu
školení.
Třetí část konference byla věnována otázkám postavení žen ve
společnosti, v práci a v rodině a neustále rostoucí ekonomické aktivitě žen
na trhu práce. Velmi zajímavá byla především prezentace Nancy
Papalexandri z Ekonomické univerzity v Athénách na téma „Rozvoj
ženského podnikání.“
Ve čtvrté části konference dostali slovo představitelé školících

personálů z partnerských regionů, kteří popsali celý proces výběru
vhodných uchazeček a pak jejich následné školení. K dispozici byly i
produkty, které mladé ženy v rámci školících kurzů vyrobily a které byly na
konferenci vystaveny.
Po závěrečné diskuzi byla konference oficiálně uzavřena v 18:30 hod
proslovem Antigonie Lyberaki, profesorky ekonomie z Univerzity Panteion.
V pátek proběhlo zasedání řídícího výboru, kde se zhodnotila úspěšnost
projektu a prodiskutovaly se detaily ohledně finanční stránky celého
projektu a závěrečné zprávy.
Souběžně probíhala různá jednání se zástupci samosprávy, pracovnicí
české ambasády a představiteli ČEZ v Řecku.
Projekt LEDOS byl prvním mezinárodním projektem, na kterém se Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví podílel. Celkově se dá zhodnotit projekt
jako úspěšný a velmi prospěšný co se týče zkušeností a znalostí, které
jsme díky projektu získali.
Statistika: cca 65 – 70 účastníků z různých zemí
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