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Výběrová řízení do institucí EU
Českou republiku v březnu navštívil ředitel
Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO)
David Bearfield. Euroskop se zeptal na možnosti
práce v institucích EU pro české zájemce. EPSO
totiž hodlá radikálně změnit systém přijímání
nových lidí.

Vaše přednáška nesla název „Výběrová řízení
do institucí EU a plánované změny". Jaké jsou tedy
ty plánované změny? 
 

Vloni jsme se rozhodli udělat řadu zásadních změn
ve vybírání zaměstnanců. Jsou zahrnuty do projektu
s názvem EPSO - rozvojový program. V jeho první
části se pokusíme přitáhnout nejschopnější lidi
z členských států, aby se ucházeli o místo
v evropských institucích. Nestačí zůstávat v Bruselu,
musíme vyjít a talentované lidi oslovit. Snažíme se
také vytvořit pozitivní image zaměstnavatele.
V příštím roce zahájíme radikální modernizaci procesu
přijímání zaměstnanců. Zkrátí se délka výběrového
řízení - nyní trvá přibližně patnáct měsíců,
v budoucnosti by to mělo být pět až devět měsíců.
Budeme mnohem více testovat kompetence uchazečů,
než vědomosti o Evropské unii. Budeme pořádat
nábory zaměstnanců na roční bázi. V současnosti
neexistuje pravidelnost ve vypisování výběrových
řízení. Někdy může být několik výběrových řízení
krátce po sobě, jindy nejsou pro daný profil v delším
období vypisována vůbec žádná. 

Co má udělat čerstvý absolvent vysoké školy, který
má zájem o práci v institucích EU? Jaké jsou jeho
šance na přijetí, kdy může očekávat možný nástup
do zaměstnání? 

Nejdříve by se měl podívat na webové stránky
http://www.eu-careers.eu/, kde jsou všechny
informace o průběhu výběrového řízení. V sekci
„práce v institucích EU" jsou informace o tom, jakou
práci v institucích nabízíme, co instituce dělají a jaké
jsou možnosti. Existují i profily některých současných
pracovníků, aby si uchazeči mohli udělat představu,
co lidé v evropských institucích vlastně dělají.
Od příštího roku se navíc do výběrového řízení budou
moci přihlásit již studenti posledního ročníku
vysokých škol. 

 

Kdy EPSO vypíše nejbližší výběrové řízení?  

Počítáme s tím, že v březnu vypíšeme první kolo pro
lingvisty (překladatele a tlumočníky), v září pro
administrativní pracovníky. Chtěl bych upozornit
na výběrové řízení pro administrativní pracovníky
z České republiky, které zřejmě vypíšeme letos
v červnu. 

Kolik nových pracovníků ročně přijímáte? Kolik lidí
se o práci uchází?  

Šance na přijetí se velmi liší. Ve vstupních testech
uspělo ze 300 tisíc uchazečů něco mezi 11-12 tisíci.
Je ale rozdíl, pokud se přihlásíte ve velké soutěži pro
celou EU-27 nebo například ve výběru přímo pro
Českou republiku, kde jsou šance vyšší. Doposud
uspělo kolem pěti procent Čechů, kteří se o práci
ucházeli. 

Jaké jsou platy v Evropských institucích? Kolik může
očekávat nový zaměstnanec?  

Absolventi vysoké školy mají nástupní plat okolo čtyř
tisíc eur. Asistenti mají asi dva a půl tisíce eur. 

Máte nějaké statistiky o počtu zaměstnanců
z jednotlivých členských států? 
 
V současnosti máme problém, jak zaujmout
zaměstnance z některých států EU - konkrétně ze
Skandinávie, Velké Británie, Nizozemí a do určité
míry i z Německa. Asi nepřekvapí, že máme mnoho
zájemců z Belgie, hlásí se také mnoho Italů a Španělů
a lidé z nových členských států. Dostali jsme sedm
a půl tisíce žádostí z České republiky a zaměstnali
jsme tři sta Čechů. 

Udržujete tedy rovnováhu mezi zaměstnanci z různých
členských zemí? 
 
Máme statistiky, ale nemůžeme při výběru
diskriminovat na základě národnosti. Kvóty neexistují,
záleží na schopnostech uchazečů. Češi by ale měli
využít zvláštního období, kdy bude vypsáno výběrové
řízení otevřené pouze pro zájemce z České republiky. 

rozhovor vedla Marie Bydžovská, Euroskop

Literární soutěž o nejlepší esej
Zastoupení Evropské komise v České republice,
Informační kancelář Evropského parlamentu
a Eurocentrum Praha vyhlásily u příležitosti Dne
Evropy literární soutěž o nejlepší esej.

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky, probíhá
od 13. března do 23. dubna 2009  a je určena mladým
lidem  od 15 do 20 let. 
 
Úkolem soutěžících je napsat esej na jedno ze tří
nabízených témat: 
- Pět let jsem občanem EU - Změnilo se vůbec něco? 
- Evropské volby 2009 - K čemu nám je Evropský
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23. 4. 2009
Uznávání profesních
kvalifikací v rámci EU,
EHP a Švýcarska
Přednášející: 
Zuzana Šonková 
národní koordinátorka pro
uznávání kvalifikací, MŠMT ČR

30. 4. 2009
Program
švýcarsko-české
spolupráce
Přednášející: 
Ludmila Lefnerová 
vedoucí oddělení přípravy a
koordinace, Centrum pro
zahraniční pomoc, MF ČR 
Jiří Hodík 
oddělení přípravy a koordinace,
Centrum pro zahraniční pomoc,
MF ČR

7. 5. 2009
Iniciativy mládeže
Přednášející: 
Luciána Krupičková 
manažerka akce 1.2. - Iniciativy
mládeže, Mládež v akci

14. 5. 2009
Nároky na dávky v
nezaměstnanosti v rámci
EU
Přednášející: 
Eva Lettlová 
Odbor politiky zaměstnanosti,
MPSV ČR

parlament?  
- 23 úředních jazyků EU - Nebylo by jednodušší mít
jen jeden?  

Pro výherce jsou připraveny  hodnotné ceny  (notebook,
MP3 přehrávač s dotykovým displejem, digitální
fotoaparát), které jim budou předány  v rámci oslav
Dne Evropy na Staroměstském náměstí v Praze  (dne
9. května 2009). 

Více informací a podmínky soutěže naleznete na
http://www.euroskop.cz/8375/1394/sekce/akce/literarn
i-soutez-o-nejlepsi-esej/.

Evropský den na VŠE
Dne 29. dubna 2009 se na Vysoké škole ekonomické
v Praze uskuteční „Evropský den na VŠE".

Na návštěvníky čeká řada zajímavých akcí - například
workshop  Komunikace s médii  či přednáška
o možnostech  podnikání v EU.  V odpoledních
hodinách budou zahájeny dvě výstavy:  Blízké
vzdálenosti  a Evropa bez bariér očima  studentů.
Během celého dne se také blíže můžete seznámit
s činností  partnerů Evropského dne na  VŠE,
kterými jsou kromě Eurocentra Praha i Konrad-
Adenauer-Stiftung a Asociace pro mezinárodní
otázky. Ve spolupráci s Filmovým klubem VŠE bude
v rámci Evropského dne na VŠE také promítáno
polské historické drama Katyň  (2007) režiséra
A. Wajdy. 

Na jednotlivé akce se můžete registrovat přes odkazy
na stránkách Eurocentra Praha: 
http://www.euroskop.cz/8375/1496/sekce/akce/evrops
ky-den-na-vse/.

EuroGlobe
Ve dnech 12.-19. května se v Praze uskuteční
projekt EuroGlobe - po svém úspěchu ve Francii
a Slovinsku tak EuroGlobe přichází do České
republiky!

Během deseti dnů se v rámci projektu EuroGlobe
uskuteční pestrý kulturně-politický program,
realizovaný ve spolupráci s divadelními soubory,
neziskovými organizacemi, milovníky Shakespeara,
politiky i s dalšími aktéry. 

 

 

Účastníci EuroGlobu budou prostřednictvím
kreativity, diskuze a interakcí inspirováni ke společné
reflexi minulosti, přítomnosti i budoucnosti Evropy,
kterými se budou zabývat jak v podobě klasických
Sheakspearových her, workshopů, politických debat,
tak i slam poetry a freestylových rapových soutěží. 

Více informací a program naleznete na
http://www.euroglobe.info/. 

 

Výstava Alter Ego
Ve dnech 29. dubna-12. května 2009 se
v Eurocentru Praha uskuteční výstava Alter Ego.

 

 
Výstava prezentuje výsledky evropské soutěže  Alter
Ego,  která byla vyhlášena Evropskou komisí k Roku
mezikulturního dialogu a stala se jedním ze sedmi
vlajkových projektů. Byla organizována sítí
evropských kulturních institutů EUNIC a v České
republice Českými centry. 

Soutěže se zúčastnilo 22 zemí,  Česká republika  byla
nejúspěšnější v počtu vložených děl. Úkolem
soutěžících (mladí lidé ve věku od 14 do 18 let) měli
za úkol vytvořit  dvojportrét  sebe a osoby podobného
věku z odlišného kulturního, náboženského,
národnostního, sociálního prostředí. 

Odborná porota vybrala dva finalisty z každé země,
kteří se poté zúčastnili mezinárodního týdenního
pobytu v Dánsku, kde se zdokonalovali v uměleckých
technikách a vytvářeli společné dílo k tématu
mezikulturního dialogu. 

Více informací o projektu Alter Ego naleznete
na webových stránkách: 
www.alterego-europe.eu. 

Výstava Blízké vzdálenosti
Návštěvníci Eurocentra Praha mohli ve dnech
18. března - 2. dubna 2009 v Evropském domě
zhlédnout výstavu Sdružení pro integraci mentálně
postižených SIMP, o.s. „Blízké vzdálenosti".

 

 
Výstava složená  z dvojportrétů  (člověk s mentálním
handicapem a známá/něčím výjimečná osobnost )
ukazuje, že se často svět dvou, na první pohled zcela
odlišných jedinců, potkává a podobá. Fotografie nám
tak nabízejí zamyšlení nad tím, jaký vztah zaujímáme
k handicapovaným lidem a jak můžeme své blízké
vzdálenosti zkrátit.  
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Praha Výstava je pořádána pod záštitou  člena Evropské

komise pana V. Špidly, primátora pana P. Béma,
ministra vlády pro lidská práva a menšiny pana
M. Kocába a občanského sdružení ANO pro Evropu.
Po Eurocentru Praha bude výstava ke zhlédnutí na
Vysoké škole ekonomické v Praze, na Staroměstské
radnici, v Palladiu, v Poslanecké sněmovně ČR,
v Písecké bráně či na Letišti Praha.

Vyhlášení soutěže Vajíčko šlo
na vandr
Ve středu 8. dubna 2009 se v Evropském domě
uskutečnilo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Vajíčko šlo na vandr. Pro vítěze byl kromě cen
a občerstvení připraven i zábavný program -
povídání o velikonočních zvycích v zemích EU,
tematické hry a soutěže.

 

  

Ve velikonoční soutěži zvítězili tito žáci: 

KATEGORIE 1.-5. třída  
1. místo: kolektiv žáků 3. třídy, ZŠ Kodaňská 
2. místo: kolektiv žáků 4. B, ZŠ Čerčany 
2. místo: kolektiv žáků 2. A, ZŠ V Zahrádkách 48 
3. místo: Nicole Kelemenová, Karolína Kulová,
28. ZŠ Plzeň 

KATEGORIE 6.-9. třída  
1. místo: kolektiv žáků ZŠ Ořechov u Brna 
2. místo: kolektiv žákyň 8. A, ZŠ Milín 
3. místo: Roman Chyle, 1. ZŠ Sedlčany 

Všem, kdo se do soutěže Vajíčko šlo na vandr zapojili,
děkujeme za krásné příspěvky! 

Oceněné práce a fotografie z vyhlášení si můžete
prohlédnout na stránkách Eurocentra Praha.

Dny Evropského filmu
Ve dnech 16.-23. dubna 2009 se v Praze uskuteční
16. ročník filmového festivalu Dny evropského
filmu.

Tento festival přitahující rok od roku stále více
evropských diváků zároveň získává i stále větší
respekt v celém světě. Jeho program poskytuje
možnost k mezikulturnímu dialogu a velkou šanci
pro evropskou kinematografii. 

Mimo nepochybně zajímavé filmy a dokumenty, jako

je český Občan Havel či slovinská Kohoutova snídaně,
zde bude možnost navštívit i doprovodný program.
Návštěvníci se mohou například zúčastnit semináře,
který se bude věnovat tématice filmových scénářů ve
střední Evropě. 

Program a více informací naleznete na 
http://www.eurofilmfest.cz.

Výstava „Evropské filmové
klapky“
Od 16. dubna do 12. května 2009 bude v divadle
Hybernia v Praze probíhat výstava na téma
„Evropské filmové klapky", která předvede
filmové klapky výtvarně zpracované českými
a evropskými umělci.

Výstava „Evropské filmové klapky" je vrcholem
doprovodného programu zlínského filmového
festivalu, kam se tento rok přihlásilo přes 120 autorů.
Mezi novými autory, kteří pro festival v tomto roce
vytvořili klapku, je mimo jiné i známý sochař Olbram
Zoubek. Na samém konci festivalu se uskuteční
i tradiční dražba těchto exponátů. 

Další informace můžete nalézt na 
http://www.zlinfest.cz/cs/minisalon-filmove-klapky/ve
rnisaze.

Evropská cena prevence
kriminality 2009
Evropská síť prevence kriminality každý rok
oceňuje nejlepší projekt podporující prevenci
kriminality a výměnu zkušeností v rámci
EU. Letošní téma projektů je „Prevence
kriminality a viktimizace mezi dětmi
a mladistvými. Současné a budoucí výzvy - škola,
kyberprostor a rekrutování do kriminálních
skupin".

Vítězný projekt bude vyhlášen a oceněn finančním
darem v hodnotě 20 000 EUR v rámci každoroční
konference Evropské sítě prevence kriminality
v prosinci 2009 ve Švédsku. Projekty se odevzdávají
do 20. května 2009  na oddělení prevence kriminality. 

Další informace mohou zájemci nalézt na
http://magistrat.praha-mesto.cz/79938_Vyzva-k-podav
ani-nominaci-preventivnich-projektu-Evropska-cena-p
revence-kriminality-2009.
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