realizace. Více než 200 získaných “stories” bylo umístěno na
blog v rámci webových stránek projektu. Účastníci měli za
úkol shrnout své zkušenosti z projektu a zaměřit se také na
to, zda a jak absolvovaná stáž zvýšila jejich šance na trhu
práce a jak se na užitečnost stáže dívají s odstupem času.
Další projektovou aktivitou byla realizace rozhovorů s
bývalými účastníky stáží, případně dalšími aktéry, kteří se
na rozvoji projektů mobility podílejí: zástupci národních
agentur program Leonardo da Vinci a Erasmus plus, zástupci
institucí, které přijímají stážisty (tedy kde stážisté absolvují
pracovní stáž) apod.
Zpráva o projektu MOB G.A.E.:
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Projekty mobilit jako zdroj osobního a profesního růstu –
konkrétní podpora zaměstnanosti a otevření nových
perspektiv.
Projekt MOB GAE je realizován v rámci programu
Celoživotního vzdělávání EU (akce K4) v sekci
Transverzálních projektů “Valorizace a diseminace”
Doba trvání projektu: 2 roky (2014-2015). Projektu se
zúčastnilo 18 mezinárodních partner z 10 evropských zemí.
Cílem projektu MOB GAE je zmapování a vyhodnocení
dopadu a efektu mezinárodních projektů pracovních stáží –
jak se absolvování takového projektu dále promítá do
osobního a profesního života účastníků mobility.
S tímto záměrem byla ve všech partnerských zemích
realizována řada kvalitativních a kvantitativních výzkumů a
analýz s aktivním zapojením vysokého počtu bývalých
účastníků projektů pracovních stáží.
Jedním z deklarovaných cílů projektu bylo získání zpětné
vazby od 2500 stážistů. Pro tento účel byl vytvořen na
webových stránkách projektu on-line dotazník v různých
jazykových variantách. Dotazník sestával z otázek
zaměřujících se na jednotlivé aspekty pracovních stáží:
- Osobní údaje o stážistovi
- Místo realizace stáže a pracovní oblast
- Hodnocení organizace projektu
- Hodnocení logistiky – doprava a ubytování
- Kvalita a relevance pracovní stáže
- Dopad na následující pracovní a osobní život
Dalším z výstupů projektu jsou příběhy stážistů ve formě
krátkého vyprávění o zkušenostech z projektu a jeho
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Struktura rozhovorů byla obdobná jako u zmíněného on-line
dotazníku, s tím, že některé otázky či aspekty bylo možné
touto formou probrat vice do hloubky. Každý z partnerů
proved minimálně 10 takových rozhovorů – celkově tak bylo
zrealizováno přes 200 pohovorů. O každém pohovoru byl
proveden strukturovaný záznam ve formě zprávy. Všechny
tyto zprávy byly umístěny na webové stránky projektu.
V rámci projektu se konají 3 mezinárodní konference, v rámci
kterých se prezentuje dosavadní práce na jednotlivých
aktivitách a úkolech a vyhodnocuje se kvalita projektových
výstupů.
Ze zpětné vazby, získané od bývalých stážistů lze vyvodit
následující závěry:
Většina účastníků mobility hodnotí svoji zkušenost kladně a
domnívá se, že zahraniční pracovní zkušenost zvýšila jejich
šance na trhu práce a otevřela jim nové příležitosti. Ale velké
množství respondentů uvedlo, že větším přínosem pro ně
byla osobní úroveň – získání větší samostatnosti,
sebevědomí, zlepšení jazykových a komunikačních
schopností. Negativně účastníci často hodnotili příliš krátké
trvání stáže, kolem 20% stážistů také uvedlo, že realizovaná
stáž nebyla příliš relevantní vzhledem k jejich profesnímu
profilu.
V roce 2015 budou publikovány výsledky všech projektových
aktivit a bude provedena analýza získaných dat.
Stážista Fabrizio z Itálie:
My job experience in the LLP has been really profitable and
gave to me the unique chance to live for few months in a
foreign working context. I had the opportunity to see, as
architect, other ways to conceive architecture, opening my
mind about different approaches. I've been host in a top notch
Czech Architecture Studio, sitting side by side to people i've
really admired for their skills, feeling enriched only by looking
at them.
The placement was absolutely relevant to my education, is
actually what all the newly graduates from universities like
mine dreams about. It was a great opportunity to enlarge my
horizons and be professionally more complete. All in all I can
say I am really satisfied of this working experience. I get
enriched professionally,
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