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Evropská

Posledních dvacet let jsou evropská mûsta
konfrontována s v˘zvou sociální integrace,
schopností uspût na trhu práce a urbanistickou obnovou. To jsou úkoly, které musí
b˘t ﬁe‰eny formou kolektivní spolupráce.
Ve Velké Británii, Nizozemí, Francii a v dal‰ích evropsk˘ch zemích proto byla vyvinuta strategie partnerství, aby metropolitní
mûsta mohla reagovat na neshody v oblasti sociální a ﬁe‰it vyuÏití sv˘ch prostor.
Tyto strategie byly uvedeny do praxe díky
akãním programÛm, které zapojovaly do
spolupráce v‰echny partnery v sektoru
urbanistické obnovy a to i vãetnû sektoru
privátního. Evropská regionální strategie
také pomáhá tomuto pﬁístupu: strukturální
fondy pﬁispívají na projekty partnerství do
50% nákladÛ projektu.
Belfast je dobr˘m pﬁíkladem, jak jsou tato
strategická partnerství uvádûna do praxe
a pﬁíkladem vyuÏití evropsk˘ch fondÛ jako
katalyzátoru rozvoje mûsta. Belfast profitoval po dobu dvaceti let z evropsk˘ch
fondÛ, které umoÏnily obnovu mûsta
a pomohly zv˘‰it jeho celkovou prosperitu.
Dne‰ním problémem je uplatnûní na trhu
práce. Cílem je, aby i lidé s nízkou kvalifikací Ïijící v nejménû rozvinut˘ch ãástech
mûsta mohli mít také uÏitek z rÛstu mûsta
tím, Ïe se jim otevﬁou moÏnosti na pracovním trhu. Tento nov˘ a pruÏn˘ pﬁístup je
zamûﬁen stejnou mûrou na potﬁeby dlouhodobû nezamûstnan˘ch lidí i zamûstnavatelÛ. Tento proces je podporován koordinaãní strukturou, která svou organizací
i funkcí prokazuje, Ïe se jedná o velmi
dobﬁe fungující partnerství.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greate Lyon
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Belfast
Znovuzrození Belfastu
Belfast je nejvût‰í mûsto Severního
Irska. Rozkládá se na severov˘chodním
bﬁehu irského ostrova a jiÏním okraji
Belfastské zátoky. K nejdÛleÏitûj‰í etapû
mûsta do‰lo relativnû nedávno, v prÛbûhu prÛmyslové revoluce, která v Irsku
probíhala v polovinû devatenáctého
století. Statut mûsta byl Belfastu oficiálnû udûlen královnou Viktorií teprve
roku 1888. Ov‰em v roce 1991 uÏ byl
devát˘m nejvût‰ím mûstem Spojeného
království. Belfast, kter˘ má v souãasné
dobû za sebou tﬁi desítky let prudk˘ch
sektáﬁsk˘ch konfliktÛ, se stává jedním
z nejdynamiãtûj‰ích a nejatraktivnûj‰ích mûst Velké Británie.

Prosperující město
Obyvatelé Belfastu se mohou tû‰it
z období setrvalého rÛstu a stále stoupající prosperity svého mûsta. Konec
politick˘ch nepokojÛ a pﬁísun ‰tûdr˘ch
fondÛ z Evropské unie shodující se

Základní údaje o Belfastu
Belfast je nejvût‰ím mûstem Severního Irska a má 275 000 obyvatel.
V belfastské metropolitní oblasti
Ïije 645 138 obyvatel, coÏ pﬁedstavuje 38% celkové populace Severního Irska.
Severní Irsko se vyznaãuje nejmlad‰í vûkovou strukturou v rámci
celého Spojeného království. 22%
belfastské populace je mlad‰í ‰estnácti let.

s obdobím stabilního rÛstu svûtové
ekonomiky nastartovaly obnovu Belfastu. Vût‰ina lidí se domnívá, Ïe Belfast
ve svém v˘voji u‰el dlouhou cestu od
temného období sedmdesát˘ch let
dvacátého století. Mûsto se stává stále
atraktivnûj‰ím místem. Stojí zde vedle
sebe krásné staré historické budovy
pﬁeváÏnû
viktoriánského
stylu
a moderní komerãní budovy. Velkého
pokroku bylo dosaÏeno také v oblasti
rozvoje turismu. Pulsuje zde bohat˘
kulturní a umûleck˘ Ïivot. Jedním
z dÛkazÛ velk˘ch zmûn v Belfastu je
fakt, Ïe v záﬁí 2003 bylo mûsto zvoleno ãtvrtou nejoblíbenûj‰í víkendovou
destinací Spojeného království. Bylo
pﬁedstiÏeno pouze Newcastlem, Edinburgem a Glasgowem. To je v˘znaãné
ocenûní pro mûsto, které b˘valo synonymem konfliktÛ a deprivace.
V‰ichni aktéﬁi zapojení v procesu
obnovy mûsta vynaloÏili velké úsilí, aby
ze zmûn tûÏili v‰ichni obyvatelé Belfastu. Belfastská iniciativa GEMS je v˘born˘m pﬁíkladem tohoto ‰iroce pojatého
a integrujícího pﬁístupu.

Ve mûstû je 182 957 pracovních
míst.
V˘‰e hrubého domácího produktu
zde dosahuje 31 000 € na osobu.
V lednu 2004 dosahovala míra nezamûstnanosti v City 4,8 %.
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.belfastcity.gov.uk

Inter
Belfastská iniciativa GEMS
Popis situace

Práce kladoucí si za cíl sociální a ekonomickou obnovu vnitﬁní ãásti Belfastu podél obou bﬁehÛ ﬁeky Lagan byly zahájeny v roce 1989. Tyto aktivity se postupnû uskuteãÀují uÏ po mnoho let a dvûma neoslavovanûj‰ími
projekty se staly hala Waterfront Hall a zábavní centrum Odyssey Entertaiment Complex. V oblasti Lagan a okolí bylo investováno celkem 968
milionÛ eur, coÏ také pﬁispûlo k chodu ekonomiky jiÏního a v˘chodního
Belfastu.

DÛleÏitou oblastí mûsta Belfast byla stará plynárna, která zÛstávala opu‰tûná od doby jejího uzavﬁení v roce 1988. V této oblasti do‰lo k unikátnímu rozvoji desetihektarové plochy strategicky poloÏené mezi City, ﬁekou
Lagan a místními komunitami jiÏního a v˘chodního Belfastu. Obû rozvíjející se oblasti, okolí Lagan i Plynárna, poskytly pracovní pﬁíleÏitosti nacházející se ve vnitﬁním mûstû. Do Plynárny byla celkovû investována ãástka
221 milionÛ eur a bylo vytvoﬁeno pﬁes 3 000 pracovních míst. Oãekávan˘m v˘sledkem této investice bylo vytvoﬁení nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí pro místní obãany, kteﬁí Ïijí v této oblasti a to zejména ve zdej‰ích
nejménû rozvinut˘ch mûstsk˘ch ãtvrtích. Cílem bylo také podpoﬁit závazek belfastské mûstské rady, která se zavázala dostat lidi k práci a práci
k lidem. Vytvoﬁená pracovní místa mûla ov‰em jen omezen˘ vliv na dlouhodobû nezamûstnané Ïijící v okolí Plynárny. Naproti tomu Belfastská iniciativa GEMS je zaloÏena právû na snaze zajistit, aby tyto marginalizované skupiny obãanÛ mohly vyuÏít pracovních míst vytvoﬁen˘ch v procesu
rozvoje Plynárny a aby byla poskytnuta pruÏnûj‰í alternativa k iniciativám
hlavního proudu.

Strategie pro podporu
zaměstnanosti v málo
rozvinutých oblastech

Belfastská iniciativa GEMS (Gasworks Employment Matching Service) je lokální iniciativou pro podporu zamûstnanosti soustﬁedûná na okolí Plynárny. Iniciativa byla zaloÏena
v lednu 2002 s cílem podporovat dlouhodobû nezamûstnané Ïijící v jiÏním a v˘chodním
Belfastu a to tak, Ïe jim bude v co nejvût‰í
míﬁe umoÏnûn pﬁístup k pracovním pﬁíleÏitostem zejména v oblastech kolem Plynárny
a ﬁeky Lagan. Podpora zamûstnanosti je
novou oblastí, kterou se zab˘vá strategie
belfastské mûstské rady. Podle této vize by
mûly v City existovat iniciativy napomáhající
zamûstnanosti, které by pomohly pﬁemostit
mezeru mezi ekonomick˘m rozvojem celku
a jednotlivci, kteﬁí jsou urãit˘m zpÛsobem
znev˘hodnûni na trhu práce. Belfastsk˘ projekt GEMS byl zaloÏen jako pilotní projekt,
ov‰em pokud bude úspû‰n˘, mÛÏe se stát
modelem pouÏiteln˘m i v ostatních ãástech
mûsta. Hlavními cíly Belfastské místní iniciativy pro podporu zamûstnanosti GEMS jsou:
poskytovat síÈ efektivních sluÏeb podporujících zamûstnanost, pﬁiãemÏ tyto sluÏby
budou odpovídat potﬁebám místních dlouhodobû nezamûstnan˘ch a napomáhat
jejich návratu do práce;

Partneři zapojení do projektu
âleny kontrolního v˘boru Belfastské iniciativy GEMS jsou zástupci veﬁejného i privátního sektoru, dobrovolníci zástupci
komunity a nevládních organizací:
Belfastská mûstská rada
Rada Partnerství jiÏního Belfastu (South Belfast Partnership Board) a rada Partnerství v˘chodního Belfastu (East Belfast Partnership Board): rady partnerství jednotliv˘ch oblastí doplÀují práci mûstské rady, která zodpovídá za urbanistickou obnovu
a ekonomick˘ rozvoj. V Belfastu je pût oblastních rad Partnerství. Pomáhají zapojit místní komunity a snaÏí se pozitivnû pﬁispût ke zlep‰ení socioekonomick˘ch podmínek pﬁevládajících v místû jejich pÛsobení.
Korporace Laganside (Laganside Corporation) zaloÏená centrální vládou v roce 1989. Jejím cílem je sociální a ekonomická
obnova dané oblasti ve vnitﬁním mûstû. VyuÏívá veﬁejné investice, které katalyzují zabezpeãení privátního rozvojového kapitálu.
Kanceláﬁ pro obnovu Belfastu (Belfast Regeneration Office) je organizací centrální vlády. Zodpovídá za vytváﬁení politiky
a strategií i zavádûní programÛ do cílov˘ch oblastí sociálních potﬁeb.
Agentura pro ‰kolení a zamûstnanost nyní Odbor zamûstnanosti a vzdûlávání (Department of Employment & Learning) je
vládním odborem zodpovûdn˘m za dal‰í vzdûlávání, ‰kolení a ‰kálu opatﬁení k podpoﬁe zamûstnanosti.
Zástupci místních komunit.
Business in the Community je organizace sdruÏující zamûstnavatele se zﬁetelem na spoleãnou zodpovûdnost za sociální oblast.
Belfastské lokální strategické partnerství (Belfast Local Strategy Partnership). Toto partnerství bylo zaloÏeno ve shodû
s pokyny Evropské unie, jako odsouhlasen˘ mechanismus pro naplnûní programu „Priority 3 of the Peace II Programme".
Kontrolní v˘bor podnítil v˘voj a realizaci iniciativy na zv˘‰ení zamûstnanosti v oblasti Plynárny (Gasworks Employment Initiative) a v ﬁíjnu inicioval v˘voj i realizaci akãního plánu neboli rámce toho, co se pozdûji stalo znám˘m jako Belfastská iniciativa GEMS. Poprvé tak do‰lo k tomu, Ïe byla vytvoﬁena spolupráce klíãov˘ch aktérÛ, kteﬁí si stanovili agendu s cílem zmûnit
stav dlouhodobé nezamûstnanosti.

ract
Integrovaný projekt

Belfastská iniciativa GEMS je pohánûna
ekonomickou strategií zamûﬁenou na
vytváﬁení pracovních míst a na zvy‰ování dovedností jednotlivcÛ. Projekt se
také vûnuje sociálnímu rozvoji místních komunit a zvy‰ování kvality Ïivota
a Ïivotní úrovnû tûch, kteﬁí Ïijí v této
oblasti. Instituce jako je napﬁíklad
mûstská rada Belfastu si uvûdomují, Ïe
obnova komunit a jejich zapojení do
rozsáhlé obnovy mûstsk˘ch ãástí je
zcela zásadní pro dlouhodob˘ trvale
udrÏiteln˘ rozvoj City a to v oblastech
jako je Ïivotní prostﬁedí, ekonomika
a nebo sociální aspekty.
Belfastská iniciativa GEMS se zab˘vá
nûkolika oblastmi strategie. Projekt je
financován mnoÏstvím organizací,
které také pﬁiná‰ejí své agendy v oblasti strategie. Napﬁíklad v‰echny projek-
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Rozhovor
Dosahování konsensu
Siobhan Watson pracuje v Radû mûsta Belfastu jako ekonomick˘ rozvojov˘ manaÏer
V ãem spoãívá v˘hoda toho, Ïe belfastská mûstská rada má vedoucí postavení v tomto projektu?
Do oblasti Plynárny bylo vynaloÏeno velké mnoÏství investic a proto je velmi dÛleÏité zajistit, Ïe tyto finance budou vyuÏívány místní komunitou. Politické vedení
bylo dÛleÏité pro nastartování a uskuteãnûní iniciativy GEMS. Role mûstské rady
Belfastu byla rozhodující a spoãívala v tom, Ïe tak bylo umoÏnûno komunitám
intensivnû se úãastnit procesu a rozvoj byl legitimizován. Mûstská rada také vyuÏila svého vlivu, aby dala dohromady rÛzné partnery a projekt tak rozbûhnout. To
bylo poprvé, kdy byla v Severním Irsku zapojena místní správa do lokální iniciativy
zamûﬁené na zamûstnanost a tak jsme se vydali na zcela neprozkoumané území.
Jak iniciativa GEMS prospívá ostatním ãástem Belfastu?
Na konci devadesát˘ch let dvacátého století byl v Belfastu zaznamenán vût‰í ekonomick˘ rÛst neÏ v mnoha jin˘ch mûstech Velké Británie, ale to neplatilo rovnomûrnû pro v‰echny ãásti Belfastu. Nûkterá ãásti jsou stále zanedbané. Od samého
zaãátku projektu bylo jeho hlavním cílem zajistit, aby z projektu mûli uÏitek v‰ichni lidé, kteﬁí Ïijí v okolí Plynárny. DÛleÏité je, Ïe GEMS funguje. Systém ﬁízení je
úspû‰n˘ a dostavují se uÏ také v˘sledky. ProtoÏe projekt je úspû‰n˘, flexibilnûj‰í
pﬁístup zaloÏen˘ na potﬁebách místních lidí je aplikován v ostatních komunitách
ve v‰ech ãástech mûsta. Politika centrální vlády je nyní více zamûﬁena více na ty,
kteﬁí mají ztíÏené uplatnûní na trhu práce, a tato zmûna je právû jedním z úspûchÛ iniciativy GEMS.
Jaké byly hlavní tûÏkosti pﬁi rozbíhání a udrÏování projektu?
Pro mûstskou radu Belfastu to byla nová iniciativa v nové oblasti strategie. TakÏe
urãitou dobu trvalo neÏ se potvrdilo, Ïe projekt byl vyvinut správn˘m zpÛsobem.
Aby mohla b˘t vytvoﬁena spolupráce na základû partnerství, je nutno vyvinout
urãité úsilí k uji‰tûní se, Ïe je stanoven dobr˘ zpÛsob organizace práce, Ïe jsou
k dispozici vhodní lidé, partnerství má tu správnou strukturu a Ïe je moÏné ãerpat
finanãní zabezpeãení z rÛzn˘ch zdrojÛ. Budování vztahÛ mezi jednotliv˘mi partnery bylo nutné hned od zaãátku projektu a to se ukázalo jako velmi uÏiteãné. Je
také nutno zdÛraznit, Ïe zásadní pro udrÏení projektu v chodu byla pomoc
z Evropské unie formou ERDF (Evropsk˘ regionální rozvojov˘ fond).

ty financované vládou musí propagovat sociální integraci a cílové oblasti
sociální potﬁebnosti. V Belfastu je vytipováno 29 málo rozvinut˘ch oblastí.
Projekt GEMS se specificky t˘ká ‰esti
z nich v rámci této oblasti.

Dosažené výsledky

Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe étos belfastské iniciativy GEMS spoãívá v pomoci
lidem nalézt a udrÏet dobré zamûstnání. Jejím cílem není to, aby nezamûstnaní byli jednodu‰e umísÈováni jen na
místa nevyÏadující kvalifikaci. Belfastská iniciativa GEMS úspû‰nû zajistila
rÛzné pracovní pﬁíleÏitosti v oblasti Plynárny a oblasti Laganside a to od úﬁednick˘ch i administrativních pozic,
poradcÛ v oblasti servisu spotﬁebitelÛm aÏ po manaÏery ve v˘robû. V prÛbûhu dvou let této sluÏby vyuÏilo 776
klientÛ a v roce tﬁetím to bylo 700 klientÛ. To ukazuje, Ïe vybudovaná
struktura funguje velmi efektivnû pﬁi
facilitaci Belfastské iniciativy GEMS
a smûﬁuje k pﬁekonání pÛvodních cílÛ
a úkolÛ.

Financování

Financování

poskytovat specializované informace, vedení, ‰kolení a podporu osobního rozvoje;
aktivnû vytváﬁet, realizovat a ﬁídit
novátorské postupy, které budou reagovat na potﬁeby cílov˘ch skupin Ïijící
ve vytypovan˘ch oblastech.
Projekt vyhledává pﬁekáÏky bránící získání zamûstnání, poskytuje moÏnosti
pro lep‰í komunikaci mezi pﬁípadn˘mi
budoucími zamûstnavateli a dlouhodobû nezamûstnan˘mi a nabízí poradensk˘ sluÏbu pro jednotlivé obãany.
Vytvoﬁením projektu vyvrcholilo ãtyﬁleté
období (1998–2002), v jehoÏ prÛbûhu
bylo vynaloÏeno mnoho úsilí na dlouhé
vyjednávání, v˘zkum a hodnocení provedené kontrolním v˘borem. Tento
proces v˘voje projektu je poãáteãní fází
spolupráce a budování dÛvûry nezbytné
pro udrÏování projektu v chodu.

Projekt je pﬁeváÏnû financován
z veﬁejn˘ch fondÛ: 28% pﬁedstavují fondy EU, 69% ostatní veﬁejné
fondy a 3% soukromé fondy:
- Belfastská mûstská rada:
187 892 €
- Evropsk˘ regionální rozvojov˘
fond: 187 892 €
- Halifax soukromá organizace:
30 122 €
- Kanceláﬁ pro obnovu Belfastu:
390 814 €
- Rozvojová korporace Laganside:
233 434 €
- Odbor pro zamûstnanost a vzdûlávání: 15 060 €
- Belfastské lokální strategické partnerství: 118 971 €

Struktura institucí v Belfastu
Lokální vláda Severního Irska je rozdûlena na 26 distriktÛ se sv˘mi radami a
Belfastská mûsta rada je nejvût‰í. Ve
mûstû se volí 51 radních na ãtyﬁleté
období, poslední volby byly v roce
2001, ãlenové rady reprezentují ‰est
hlavních politick˘ch stran, jejichÏ
zástupci byli v tomto období zvoleni.
Jsou to: Sinn Fein, Ulsterská unionistická strana, Sociálnû demokratická a
labouristická strana, Alliance a Strana
pokrokov˘ch unionistÛ.
Rada funguje prostﬁednictvím v˘kon-

n˘ch v˘borÛ. Hlavními ‰esti v˘bory
jsou strategie a zdroje, smluvní sluÏby,
sluÏby klientÛ, zdraví a Ïivotní prostﬁedí, rozvoj a mûstské plánování.
Mûstská rada Belfastu je zodpovûdná
na zaji‰Èování klíãov˘ch sluÏeb jako jsou
ty, které se vztahují k odklízení a ukládání odpadu, ãi‰tûní ulic, zdravotním
sluÏbám a Ïivotnímu prostﬁedí, komunitnímu rozvoji, aktivitám volného ãasu
venku i uvnitﬁ budov, parkÛm a rekreaãním zaﬁízením, podpoﬁe umûní,
turizmu a ekonomickému rozvoji. V

poslední dobû mûstská rada hraje aktivní roli ve vztahu k rozvoji mûsta a je
v˘znamnû zapojena do mnoha strategick˘ch partnerství, která byla vytvoﬁena, aby zlep‰ila kvalitu Ïivota lidem v
Belfastu. Ekonomick˘ rozvoj a problémy související se zamûstnaností spadají
pod odbor rozvoje neboli jeho sekci
ekonomick˘ch aktivit. Tento odbor byl
zaloÏen, aby vedl sociální, ekonomickou, fyzickou a kulturní obnovu mûsta.
Jeho pracovníci vymysleli rÛzné plány a
strategie, jak napomoci rozvoji mûsta.
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Susan Russam, ﬁeditelka Belfastské iniciativy GEMS
Jak ovlivnila iniciativa GEMS místní
komunitu?
Belfastská iniciativa GEMS je napomáhá „pﬁivést lidi k práci a práci k lidem".
Byla zamûﬁena na nezamûstnané, kteﬁí
Ïijí v komunitách v oblasti kolem Plynárny a oblasti „Laganside". Belfastská
iniciativa GEMS dopomohla k tomu,
Ïe pﬁes 400 lidí získalo pﬁístup k pracovním pﬁíleÏitostem a 450 lidí podstoupilo ‰kolení, aby se zlep‰ily jejich
‰ance na získání zamûstnání. SluÏby
které jsou nezamûstnan˘m nabízeny
jsou individuálního charakteru a jsou
pﬁizpÛsobeny na míru podle jejich
individuálních potﬁeb.
Belfastská iniciativa GEMS ukazuje,
Ïe nedostaãuje pracovat s nezamûstnan˘mi lidmi izolovanû. Podstatnou
ãástí této sluÏby je pﬁimût zamûstnavatele, aby uvidûli moÏnosti, které se
jim pﬁímo nabízejí a nebáli se
zamûstnat dlouhodobû nezamûstnané lidi. Belfastská iniciativa GEMS
také spolupracuje se zamûstnavateli
na individuální bázi, buduje vztahy
a urãuje poÏadavky a vyvíjí aktivity
na zlep‰ování dovedností nezamûstnan˘ch tím, Ïe jim poskytuje ‰kolení
je‰tû pﬁed získáním práce. Belfastská
iniciativa GEMS také poskytuje i dal‰í
sluÏby uÏ zamûstnanému a jeho
zamûstnavateli.

Jaké jsou hlavní problémy, se kter˘mi jste se setkali?
Na‰ím cílem je propagovat trh práce,
kter˘ je sociálnû integrující a ukazujeme zamûstnavatelÛm, Ïe i dlouhodobû nezamûstnaní lidé se správnou
podporou se mohou stát cenn˘mi
zamûstnanci. Av‰ak pro ty dlouhodobû nezamûstnané, kteﬁí uÏ narazili na
mnohé pﬁekáÏky v pﬁístupu k zamûstnání, je to dlouhodob˘ a pomal˘
proces a potﬁebují intenzivní podporu. Na dne‰ním trhu práce je vysoké
procento míst, která vyÏadují komunikativní pracovníky („tell and sell"),
kteﬁí nabízejí produkty firem ãasto
formou osobního setkání ale stále
ãastûji je to práce prostﬁednictvím
telefonu za uÏití pouÏití vyspûlého
softwaru informaãních technologií.
Dlouhodobû nezamûstnaní lidé
postrádají potﬁebnou sebejistotu
a nemají ãerstvé pracovní zku‰enosti,
které by jim pomohly se prosadit. Pro
takové lidi jsme vyvinuli rÛzné ‰kolící
programy zamûﬁené na pﬁekonávání
tûchto nedostatkÛ.
Co se mÛÏeme na tomto projektu
nauãit?
Belfastská iniciativa GEMS je úspû‰ná, protoÏe chápe potﬁeby nezamûstnan˘ch a zamûstnavatelÛ a pracuje efektivnû systémem poptávky

Belfastský tým Ineractu:
leonardl@belfastcity.gov.uk
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murrayf@belfastcity.gov.uk
lesley@belfastcity.gov.uk

a nabídky. Její ãinnost proto vede
k tomu, Ïe nezamûstnaní získávají
práci. Spolupracuje také se zamûstnavateli, kter˘m pomáhá definovat
jejich poÏadavky na nábor pracovníkÛ a podporuje je v nabírání dlouhodobû nezamûstnan˘ch. Úspûch spoãívá v tom, Ïe nezamûstnané ‰kolíme
a pomáháme jim tak dosáhnout
dovedností, které jsou poÏadovány
ze strany zamûstnavatelÛ. SnaÏíme
se také zmûnit zaÏitou pﬁedstavu
zamûstnavatelÛ o tom, koho by mûli
vybírat jako své budoucí zamûstnavatele, coÏ je jedna z tradiãních pﬁekáÏek, se kter˘mi se dlouhodobû
nezamûstnaní pot˘kají.
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