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                         TTNET 
 
  
TTnet ČR je partnerskou sítí školitel ů, kteří 
vzdělávají u čitele odborných p ředmětů, praxe a 
výcviku nebo lektory dalšího profesního 
vzdělávání. Cílem TTnet ČR je podpora rozvoje 
profesionality školitel ů, kteří připravují u čitele a 
lektory pro další pedagogickou nebo 
andragogickou práci. TTnet ČR je sou částí 
evropské sít ě TTnet–Training of Trainers 
Network, která byla založena Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného vzd ělávání 
(Cedefop) v roce 1998. TTnet v sou časné dob ě 
funguje v 23 zemích Evropy v četně Česka.  

Modernizace náboru pracovník ů 
do institucí EU 

 

Květen bývá měsícem oslav a 
často i velkých proměn. K velkým 
změnám se také příští rok chystá 
Evropský úřad pro výběr personálu 
(EPSO), který zamýšlí radikálně 
upravit systém přijímání nových 

pracovníků do evropských institucí. O co tedy půjde? 
Úřad plánuje v rámci projektu „EPSO – rozvojový 
program“  modernizovat způsob zaměstnávání lidí z 
členských zemí Evropské unie. Například zkrátí délku 
výběrového řízení z patnácti měsíců na pět až devět, 
zaměří se více na kompetence uchazečů než na jejich 
znalosti o Evropské unii nebo bude pořádat nábory na 
roční bázi. Možnost zažádat o místo v některé 
z institucí EU může kdokoliv z Vás, neexistuje zde 
diskriminace na základě národnosti. Pokud byste chtěli 
požádat o pracovní místo, měli byste využít zvláštního 
období, kdy bude vypsáno výběrové řízení otevřené 
pouze pro zájemce z Česka. V budoucnu se o to také 
můžete pokusit i studenti posledních ročníků vysokých 
škol. Musí ale počítat s tím, že zájem bývá obvykle 
velký a jako jedni z prvních budou přijímáni lingvisté 
(překladatelé a tlumočníci) a administrativní 
pracovníci. Pro administrativu začne výběrové řízení 
již v červnu letošního roku. Jestliže by někdo z Vás 
našel odvahu a chtěl se přihlásit, měl by se ze všeho 
nejdříve podívat na webové stránky http://www.eu-
careers.eu/, kde jsou všechny informace o průběhu 
výběrového řízení. V sekci „práce v institucích EU“ se 
uchazeč dozví o tom, jaká práce je v institucích 
nabízena, o fungování institucí a jaké jsou možnosti. 
Jsou zde pro vás k dispozici i profily vybraných 
současných pracovníků, abyste si mohli představit, co 
lidé v evropských institucích vůbec dělají.  
Proto neváhejte využít této zajímavé pracovní nabídky 
a vylepšete si svůj životopis. 
 

Ivana Švecová,  Europe Direct Most 
 
 

Květen plný oslav 
 

Na prvního máje se tradičně slaví Svátek práce. Od 
roku 2004 se k tomuto datu pojí další významný den – 

vstup České republiky do Evropské unie. Uplynulo 
tedy již pět let od našeho vstupu do Evropského 
společenství a závěr naší první „pětiletky“ v EU 
vyvrcholil předsednictvím České republiky Radě EU. 
Praha se stala na šest měsíců „hlavním“ sídlem Unie, 
kde se pořádají mezinárodní setkání a střídají 
delegace z celého světa.  
Při příležitosti neformálních schůzek ministrů zemí EU 
(tzv. ministriád) se konají eurofestivaly, které pořádá 
Zastoupení Evropské komise v ČR. Tyto festivaly pod 
širým nebem se uskutečnily již v několika městech 
České republiky, naposledy v Mariánských Lázních a 
Litoměřicích. Jejich pouť po Česku se zakončí 
symbolicky v Praze 9. května. Pražský open-air 
festival je věnovaný 5. ročníku rozšíření Evropské 
unie, Evropskému roku kreativity a inovací a rovněž 
nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, 
které u nás proběhnou 5. a 6. června.  
 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na jedno 
z nejvýznamnějších dat EU - 9. května – kdy slavíme 
Den Evropy. I vy si můžete při oslavách v mnoha 
městech připomenout otce zakladatele - Roberta 
Schumana, Jeana Monneta a Konrada Adenauera, 
kteří se odvážili integrovat dříve nesvářené země do 
jednoho rozmanitého společenství.  
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Sociální vylou čení Romů 
způsobuje České republice 

mnohamiliardové ztráty  
Podle dokumentu Světové banky, který vypracovávají 
ekonomové Bodewig a Hromádková, jsou ekonomické 
ztráty důsledkem vyšší nezaměstnanosti a nižších 
mezd mezi sociálně vyloučenými Romy ve srovnání s 
českým průměrem. Nižší mzdy a nižší zaměstnanost 
se odrážejí v nižších daňových příjmech státu, vyšších 
výdajích na sociální dávky a hlavně mají za následek 
nižší produktivní přínos sociálně vyloučených 
romských pracovníků pro hospodářství. Ztrátu 
produktivity v roce 2008 lze odhadnout na 9,7 miliardy 
korun a ztrátu přímých rozpočtových nákladů na 6,2 
miliardy korun. A to je přitom spodní hranice odhadů. 
Podle obou ekonomů existují pádné hospodářské 
důvody pro investice do sociálního začleňování Romů, 
a to zejména do vzdělávání, protože hlavním důvodem 
nezaměstnanosti a nižších mezd mezi sociálně 
vyloučenými Romy je nižší úroveň vzdělání. Zpráva 
dokládá významný pozitivní vliv vzdělání na mzdy. 

 

Den Evropy s ED Jihlava 
 Dne 9. května 2009 slavilo ED Jihlava společně 
s občany Jihlavska Den Evropy. Co je to vlastně Den 
Evropy a proč se slaví? Právě 9. května 1950 
představil politik Robert Schuman svůj návrh na 
vytvoření organizované Evropy jako nezbytné 
podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, 
známý pod názvem "Schumanova deklarace", se 

považuje za počátek budování toho, čemu se dnes 
říká Evropská unie. Den Evropy se stal jedním z 
evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, 
mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační 
znaky politického subjektu – Evropské unie. Den 
Evropy představuje příležitost pro aktivity a oslavy, 
které Evropu přibližují k jejím občanům a sbližují 
národy Unie.  
V Jihlavě jsme Den Evropy oslavili na Masarykově 
náměstí. Široké veřejnosti byl k dispozici informační 
stánek, kde jsme zodpovídali různorodé dotazy týkající 
se EU a rozdávali odborné publikace. O informace byl 

velký zájem, což dokládá i přiložená fotografie. 
 

 KALENDÁ Ř AKCÍ 
Více informací o akcích naleznete na:  
www.europe-direct.cz 
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5. 6. 2009 
 
Bambiriáda 2009 
 

10:00 ZŠ Demlova, ZŠ Březinova 

5.6. a 6.6.2009 
 
Evropské volby 
 

 ČR 

Informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava 
děkuje za podporu své hostitelské organizaci. 
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