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Seminář “Pracujeme prostě společně - My 4 z Visegrádu!”  

Praha, 8.4.2013 

 

Seminář “Pracujeme prostě společně - My 4 z Visegrádu!” proběhl dne 8. dubna 2013 v hotelu Orea 

Pyramida v Praze. Celkem se zúčastnilo 23 pozvaných osob z regionů ČR a současně zástupci partnerů ze 

zemí V4. Proběhla prezentace partnerů z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Seminář byl 

zaměřen na analýzu pracovního trhu v zemích Visegrádu se zaměřením na cílovou kategorii ,,50+" a 

hlavním cílem je pomáhání této věkové skupině najít zaměstnání prostřednictvím osvĕdčených postupů, 

výmĕny příkladů dobré praxe a současnĕ i spolupráce při výbĕru jejich zamĕstnání. 

 

Vendula Raymová: „S odkazem na webové stránky MPSV ČR je uvedeno, že v České republice k datu 

31.12.2012 činila celková nezaměstnanost 545 311 obyvatel. Nejvíce diskutovanou skupinou byli lidé 

nad 50 let, jejíž procento nezaměstnanosti dosáhlo téměř 28,67% z celkového počtu nezaměstnaných v 

ČR. Nejvyšší nezaměstnanost, celková i osob starších 50 let, byla naměřena v Moravskoslezském kraji. “ 

 

Výstupy doporučení z diskuze na uvedeném semináři jsou:  

1. Aktualizace obsahového zaměření rekvalifikačních kursů se vztahem k nadcházejícímu  

programovacímu období 2014+, 

2. podpora rozvoje NNO a MSP výměnou zkušeností a přenosu dobré praxe z projektů  

z komunitárních programů, využití a uvedení do praxe prostřednictvím programu Erasmus pro 

začínající podnikatele, 

3. podpora teze „Schopnost ekonomické nezávislosti nestátních neziskových organizací“  

v legislativních podmínkách České republiky. 
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Overview: 

The workshop for the project “V4 Working Simply Altogether” was held on the 8th April 2013 in Orea 

Hotel Pyramida, Prague. There were 23 participants attending this workshop. Speakers from Poland, 

Hungary, Slovakia and the Czech Republic informed participants about the project and presented results 

of unemployment within their countries. The main target groups are individuals over 50 year who are 

unemployed and secondary target group is employed individuals over 50 year who are in risk of losing of 

their job.  This group is often at a disadvantage in the labour market, often leads to discrimination 

because of their ability to learn new skills. This project is trying to support and help them to search new 

working opportunities.  

 

Vendula Raymová presented:  “Within the Czech Republic to date the 31st December 2012 was found 

out that unemployment in the country is over 545.311 unemployed. The group mentioned above is 

about 144.612, i.e. 28,67% of overall country´s unemployment. The highest unemployment is in the 

Moravian-Silesian region. It means both total unemployment and over 50 year.” 

Recommendations from workshop: 

1. The courses content of requalification being upgraded and linked to the Programming Period 

2014+, 

2. Supporting NGOs and SMEs by exchanging of the best practice examples and supporting by 

Erasmus Programme for Young Entrepreneurs, 

3. Economic independence of NGOs in the Czech Republic.  
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