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Informace pro podniky a univerzitys

otázky a odpovědi
Digital Opportunity Traineeships
je vzdělávací iniciativa financovaná EU,
jejímž cílem je pomoci firmám obsadit
volná místa uchazeči schopnými pracovat
s digitálními technologiemi.
Iniciativa se snaží upozorňovat na význam
profesní přípravy na pracovišti ve vztahu
k digitálním dovednostem a pomoci přilákat
více studentů ke kariéře v profesích
souvisejících s IKT. Digitální dovednosti
nejsou potřebné pouze v odvětví IKT, ale
stále více i ve všech ostatních odvětvích.
Pro studenty a čerstvé absolventy
představují pracovní poměry na dobu určitou
jedinečnou šanci k rozvíjení digitálních
dovedností a zlepšení kariérní perspektivy.
Iniciativa Digital Opportunity Traineeships
je navržena tak, aby přinášela udržitelné
výhody podnikům i uchazečům o práci.

Proč by měla být iniciativa zajímavá pro podniky?
Mnoho podniků má problémy nalézt uchazeče, jejichž
digitální dovednosti odpovídají požadavkům moderního
pracoviště. To znamená, že stovky tisíc volných pracovních
míst zůstávají neobsazené, navzdory skutečnosti,
že v některých částech Evropy je vysoká nezaměstnanost.
Dále je skutečností, že mnoho podniků, od MSP po velké
korporace, jednoduše nemá kapacitu zajistit pro studenty
profesní přípravu na pracovišti, případně nemají prostředky
nebo čas k tomu, aby programy stáží organizovaly samy.
Iniciativa Digital Opportunity Traineeships je navržena tak,
aby tyto problémy řešila. Pro podniky, které již přijímaly
stážisty v rámci programu Erasmus+, nebude z této iniciativy
plynout žádná další zátěž. Stáže jsou považovány za jeden
z účinnějších způsobů, jak zajistit pro podniky kvalifikované
zaměstnance.

Jak se mohou podniky do iniciativy zapojit?
Podniky mohou zveřejňovat své nabídky na platformách
Drop’pin@EURES nebo ErasmusIntern nebo je mohou
nabízet prostřednictvím přímých kontaktů s univerzitními
centry pro poradenství v oblasti profesního života. Pro
takové stáže jsou způsobilá také regionální vzdělávací
sdružení a výzkumná střediska.
Podniky, které zveřejňují své nabídky na platformě
Drop’pin@EURES nebo ErasmusIntern, by si měly zvolit
na obou platformách kategorii „Digital Opportunity“. Aby
mohly podniky na těchto platformách zveřejňovat nabídky,
musí být na obou webových stránkách registrovány jako
zaměstnavatelé.
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Podniky nemusí s univerzitami podepisovat smlouvy.
Pouze podávají nabídky coby hostitelské instituce
a podepisují smlouvu o učení se stážistou.

Existuje nějaký seznam zúčastněných univerzit?
Seznam univerzit zapojených do programu Erasmus+ podle
jednotlivých zemí je veřejný, naleznete jej zde. Kontaktní
údaje univerzitních kanceláří programu Erasmus+ bývají
obvykle zveřejněny na webových stránkách univerzit.
Další informace o tom, jak se mohou univerzity zapojit,
naleznete zde.

Kdo může být přijímající organizací?
Stážisty mohou využívat podniky a další relevantní
pracoviště. Obchodní komory a sdružení podniků mohou
nabízet stáže a také slaďovat nabídku s poptávkou, takže
se rovněž mohou stát partnery univerzit.
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Kdo platí pojištění stážisty?
Ohledně platby pojištění stážisty se dohodne podnik a
univerzita ve smlouvě o učení, která se podepisuje před
zahájením stáže. Studenti z grantu poskytnutého v rámci
programu Erasmus+ neplatí pojištění.

Mají hostitelské instituce/podniky nějakou
povinnost pokračovat v zaměstnávání stážisty
po skončení stáže?
Není stanovena žádná povinnost hostitelského podniku
přijmout stážistu do zaměstnání po skončení stáže ani
si stážistu ponechat déle, než ukládá smlouva.
Podle pravidel programu Erasmus+ mohou stáže trvat
2 až 12 měsíců. Skutečná délka každé stáže je předmětem
dohody univerzity a podniku. Trvání se sjednává při
podepsání smlouvy o učení.

Jak je řešena otázka práv duševního vlastnictví?
Program Erasmus+ vychází ze smlouvy o učení, kterou
podepisuje podnik a stážista. Nad rámec této smlouvy
mohou podniky přidat další smlouvy, které mohou
obsahovat např. ustanovení o mlčenlivosti.

▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities_cs
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