Mezinárodní konference EURES - T
Praha 8. srpna 2007 – V září se v Praze sejdou na konferenci manažeři
národních systémů EURES, prezidenti a koordinátoři všech EURES-T
přeshraničních partnerství z celé Evropské unie.
V termínu od 12. do 14. září 2007 se v Praze uskuteční mezinárodní konference
EURES manažerů, prezidentů řídících výborů přeshraničních partnerství a jejich
koordinátorů. Akce, která se koná pod záštitou Evropské komise a Ministerstva
práce a sociálních věcí, je zaměřena na vzájemnou výměnu informací, podporu
spolupráce a prezentaci dosažených výsledků. Účast na konferenci přijali zástupci
všech 20 existujících EURES-T partnerství a manažeři z 30 zemí EU/EHP a
Švýcarska. Získat zkušenosti přijedou i představitelé 16 iniciativ, které připravují
vznik nových příhraničních spoluprací.
V Evropské unii je dnes na dvacet přeshraničních EURES-T partnerství, které
propojují často zeměpisně nebo historicky blízká území. V rámci EURES-T
partnerství realizují partneři různé projekty, jejichž cílem je maximální možnou
měrou podporovat spolupráci sousedních regionů, které si jsou svou polohou a
historickými styky velmi blízké, ale v současné době je dělí hranice několika států.

V České republice nyní funguje jedno EURES-T přeshraniční partnerství Čechy/
Bavorsko které bylo Evropskou komisí oficiálně uznáno v roce 2006. . EURES-T
Čechy Bavorsko je prvním partnerstvím, které vzniklo mezi “starým“ a “novým“
státem EU.
Do budoucna by nemělo být toto partnerství v České republice osamocené. Již
dnes probíhají přípravy pro vytvoření EURES-T partnerství mezi Čechy,

Slovenskem a Polskem a Čechy, Německem a Polskem. Na úplném počátku jsou
také jednání o vytvoření obdobné spolupráce s rakouskými příhraničními regiony.

EURES
EURES představuje celoevropskou síť poradenských kanceláří Eures (European
Employment Services), na které se mohou obrátit zaměstnanci i zaměstnavatelé
působící v členských státech a zcela ZDARMA mohou využít služeb jednotlivých
EURES poradců. Evropské služby zaměstnanosti zajišťují především databázi
volných pracovních míst, připravovaná výběrová řízení, životopisy uchazečů o
zaměstnání, informace o životních a pracovních podmínkách či o legislativě a
mnoho dalších informací.
V současné době pokrývá síť Eures 31 zemí, kterými jsou Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
Pro Českou republiku platí, že v každém ze 14 krajských úřadů práce najdete
proškoleného EURES poradce, který vám zdarma poskytne poradenský servis –
tzn. ukáže vám, jak si vyhledat pracovní místo v zahraničí, poradí jak kontaktovat
zaměstnavatele a pomůže objasnit problémy, které vás mohou v zahraničí v té
které zemi Evropy potkat. Dále v každém ze 77 okresních úřadů práce můžete
využít služeb kontaktních osob EURES, které vám mohou poskytnout základní
informace o této službě a práci v zahraničí.
Kontaktní osoba:

PaedDr. Věra Kolmerová
EURES manager
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
mail: vera.kolmerova@mpsv.cz
tel: +420 221 923 766
mobil: +420 602 775 912
fax: +420 221 923 786

Materiály zpracovány společností Dendrit Consulting, s.r.o., kontaktní osoba:
Ing. Aleš Rychetský, arychetsky@dendrit.cz.

