U vod
C eska republika (C R) se jako prvnı kandidatska zeme pripojila k prvnımu kolu
iniciativy EQUAL v c ervnu 2001, vıce nez o rok pozde ji nez c lenský staty EU. Byla
ustanovena zakladnı programova struktura zahrnujıcı rıdıcı organ (Ministerstvo prace a
socialnıch ve cı, monitorovacıvybor, Narodnıkancelar EQUAL a hodnotıcıkomisi. EQUAL
byl ve svych poc atcıch spolufinancovan v C R z prostredku c eskýho statnıho rozpoc tu a
programu PHARE, po prijetıC R k Evropský unii z financ nıch zdroju EU.
Ze 76 navrhu projektu, který byly v polovine roku 2002 podany, vybrala hodnotıcı
komise 10 nejlepsıch pro Akci 2. Te chto 10 projektu pokryva 6 z 9 vypsanych týmatickych
priorit EQUAL (A, B, C, E, F, G). Nejfrekventovane jsım týmatem je A se 4 projekty na týma
“Zleps ovanıprı
stupu a navratu na trh prace pro osoby obtızne integrovatelnů –, nasledovano
týmatem C se 2 projekty na týma “Otevıranıprocesu vytvarenıpodniku vs em prostrednictvım
poskytovanınastroju pro zakladanıpodniku a pro identifikaci a vyuzıvanınovych prı
lezitostı
pro rozvoj zame stnanosti– a dale týmata B “Prekonavanırasismu a xenofobie ve vztahu k trhu
prace–, E “Podpora celozivotnıho ucenıa pracovnıch postupu sme rujıcıch k zame stnavanı
osob ohrozenych diskriminacıa nerovnostıve vztahu k trhu prace–, F “Podpora adaptability
podniku a zame stnancu vu ci strukturalnım ekonomickym zme nam a vu ci informacnım a
dals ım novym technologiım– a G “Koordinace rodinnů ho a pracovnıho zivota a neintegrace
muzu a zen do trhu prace a podpu rnych sluzeb– po jednom projektu.
Pedagogicka fakulta Masarykovy univerzity v Brne byla jednım z navrhovatelu.
Projekt patrı k týmatickýmu okruhu A a jmenuje se “Integrovanů poradenstvı pro
znevyhodne nů osoby na trhu prace v kontextu narodnı a evropsků spolupraceä. Cılem
projektu je podporit integraci postiz enych osob do pracovnıho trhu a zvysit moz nosti
absolventu specialnıch / zvlastnıch skol k zıskanıprofese. Doba resenıprojektu je 2002 ú
2005. V letech 2004 ú 2005 byl souc asne resena i Akce 3, o kterou se Pedagogicka fakulta
MU rovne z ö spe sne uchazela.
Krome narodnıch partneru byli do tohoto projektu zapojeni taký transnacionalnı
partneri, a to dva v Ne mecku (Open Doors, Keine Behinderungen trozt Behinderung), jeden
v Rakousku (INTequal) a jeden v Holandsku (Empowerment door Transitie). Sıdlo TCA
Transition from School to Work bylo ve Vıdni v Rakousku na SFS (Sozialokonomische
Forschungsstelle).
Prvnı vyznamnou akcı c eskýho rozvojovýho partnerstvı bylo usporadanı ö spe sný
mezinarodnıkonference na týma Znevyhodne nů osoby na trhu prace v kontextu narodnıa
evropsků spoluprace / Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen
und europ¨ischen Zusammenarbeit k Evropskýmu roku osob s postiz enım 2003. Z
konference usporadaný ve spolupraci s Evropskou iniciativou EQUAL, Integrative Guidance,
EQUAL CZ a pod zastitou de kana Pedagogický fakulty Masarykovy univerzity v Brne doc.
PaedDr. Vladislava Muz ıka, CSc. ve dnech 4. ú 6. zarı 2003 na Pedagogický fakulte
Masarykovy univerzity v Brne byl vydany sbornık pod stejnym nazvem v c eským a
ne meckým zne nı(PIPEKOVA , J., VITKOVA , M. (ed.) Znevyhodne nů osoby na trhu prace v
kontextu narodnıa evropsků spoluprace. Brno: Paido, 2003, 78 s. ISBN 80-7315-048-4;
PIPEKOVA , J., VITKOVA , M. (ed.) Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext
der nationalen und europ¨ischen Zusammenarbeit. Brno: Paido, 2003, 79 s. ISBN 80-7315049-2).

Rozsırenım verze sbornıku z konference o c lanky a odborný state na týma realizace
prechodu skola - povolanız rad odbornıku z vysokych skol u nas a v zahranic ıa expertu
z praxe vznikly v letech 2004 ú 2005 dve nový publikace, rovne z v c eským a ne meckým
jazyce (PIPEKOVA , J., VITKOVA , M. (ed.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in
den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004, 271 s. ISBN 80-86633-17-9 a
BARTONOVA , M., PIPEKOVA , J., VITKOVA , M. (ed.) Integrace handicapovanych na
trhu prace v mezinarodnıdimenzi. Brno: MSD, 2005, 201 s., ISBN 80-86633-31-4).
Pro potreby poradcu na skolach pracujıcıch v projektu a poradenskych pracovnıku
v C R vubec byly zpracovany a vydany v roce 2003 dve publikace (VITKOVA , M. (ed.)
Integrativnıs kolnı(specialnı) pedagogika. Zaklady, teorie a praxe. Brno: MSD, 2003. 248 s.
ISBN 80-866633-07-1 a VITKOVA , M. (ed.) Otazky specialne pedagogicků ho poradenstvı.
Zaklady, teorie a praxe. Brno: MSD, 2003. 261 s. ISBN 80-86633-08-X). Pro velky zajem
z rad uc itelu zakladnıch a strednıch skol o tyto publikace byl pripraven v roce 2004 dotisk
obou publikacıv ramci Akce 3 a publikace byly dany k dispozici skolam ve me ste Brne .
V prezentovaným CD ROM najdete krome zakladnıch informacıo katedre specialnı
pedagogiky Pedagogický fakulty Masarykovy univerzity v Brne , centra transnacionalnıch
aktivit ve Vıdni INTequal, prehledu o c innosti TCA Transition from School to Work a
prehledu o c innosti transnacionalnıch partneru radu dalsıch nepublikovanych c lanku
tykajıcıch se c innosti pracovnıch skupin utvorenych v ramci transnacionalnıho partnerstvına
týma kurikulum, vytvarenıpropojenımezi skolou a povolanım, stanovenıkritýriıkvality,
planovanıosobnıbudoucnosti a osobnıasistence. Priloz eny jsou taký dve dılc ıvyzkumný
zpravy: Analyza a komparace modelu poradensků ho pracovnıka pro prechod s kola Č povolanı
v ramci RP C R a TCA a Evaluace rozvojovů ho partnerstvıIntegrative Guidance.
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