REGIONÁLNÍ MANAGEMENT H.RAK.

Agentura regionálního rozvoje
zakázka spolkové země, obcí a sociálních partnerů
cílem jsou aktivní, úspěšné hospodářské a životní prostory
stavíme mosty
mezi aktéry, organizacemi a tematickými okruhy
podporujeme rozvoj
skrze informace, propojení a hlasovací procesy
skrze konkrétní pilotní projekty s partnery z regionu
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REGION HORNÍ RAKOUSKO
6 okrskových
zastoupení
RMOÖ

• Mühlviertel
• Innviertel-Hausruck
• Wels-Eferding
• VöcklabruckGmunden
• Steyr-Kirchdorf
• Linz/Linz-venkov
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OBORY ČINNOSTÍ
Hospodářství & práce – turismus,

blízké zaopatření, regionální marketing;
regionální koordinace paktu zaměstnanosti „pakt pro práci a kvalifikaci H.Rak.“, regionální
akční spolky

Rozvoj obcí & kooperace

- interkomunální rozvoj území, obnova vesnic,

projekty více obcí

Pohraničí & Evropa – interregionální projekt

Bay/Cz., fondy malých projektů,

mezinárodní hlasování

Udržitelnost & životní prostředí –

účast občanů, procesy Agenda-21 na

místní a regionální úrovni, projekty pro mládež

Foto: Fotolia/Martina Topf
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Spojení jako strategie
Aktivně
vytvářet
rozhraní

místně,
regionálně,
celostátně

Hospodářství

Trh práce
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Místní politika zaměstnanosti
4 Cílové
oblasti

•Zprostředkovatelská
práce, portály s
prac. místy (online)
•Akce pro
zaměstnavatele a
uchazeče
•Nabídky péče
•Nabídky přepravy

•Poradenské služby
•Antidiskriminace ve
vzdělání a práci
•Propagační kampaň
Modely kvalifikace

gefördert von:

• Lákání investorů
• Sociální
podnikání
• Založení firmy

Najít práci

Vytvořit
práci

Odstranit
rozdílnost

Zlepšit
schopnosti
• Další vzdělávání a
rekvalifikace
• Rozpoznání
kompetencí
• Zvýšit mobilitu

www.rmooe.at

PILÍŘ D – REGIONÁLNÍ POPTÁVKA PO ODBORNÍCÍCH
Klíčová otázka

Jak zajistíme v r. 2020 dostupnost kvalifikovaných pracovních sil pro
podnikání v našem regionu?

Pole činnosti
Ekonomika

 regionalizovaný rozvoj území
 regionální plánování poptávky po kvalifikaci
 regionalizované informace o povolání

Trh práce

Vzdělávání

*my
= regionální partneři z obcí, politiky, ekonomiky, práce, vzdělávání
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NAČ PARTNERSTVÍ?
Společně vytvořit rámcové podmínky pro život, práci a ekonomiku
- Vědomosti jeden od druhého – co děláš, jaký to má význam pro region, jaký význam
má moje oblast pro tvůj úspěch a jaký význam má tvá oblast pro můj úspěch
- Společně dosadit zdroje a druh formy, např. přístup k cílovým skupinám, metodám,
finančním prostředkům
- Ujasnit hranice a oblasti zodpovědnosti, např. vnitrozávodní forma, pedagogický
závazek školy, rovné jednání, podpora trhu práce pro cílové skupiny

Partneři pro
regiony, sociální partnery, ÚP, školský úřad - strategie
obce, školy, závody, vzdělávání dospělých atd. - přeměna
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE
Oblasti projektů podle průběhu života
• Zájem o techniku během povinné školní docházky
• Orientace na povolání, volba povolání
• Učení – vytvoření image; vytvoření počáteční fáze
• Další vzdělávání zaměstnanců až k rekvalifikaci
• Skloubení rodiny a povolání
• Demografická změna – zestárnutí na pracovišti

• Získání a udržení pracovních sil
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BEISPIEL: TECHNIKINTERESSE
Podpořit zájem o techniku u dívek a chlapců
Děti zažívají techniku - hravé zpracování technických procesů v MŠ, magnet=nauka o materiálech,
kostka ledu=teplo, baterka=světlo, zvuky=akustika, ozubená kola=mechanika, soustružení svíček=stroje, stavba
raket=hnací technika atd.

doplňkově školení pro učitele MŠ, divadelní představení k ladění pro děti, rodiče, pedagogy
závody poskytují materiál, jsou kmotry hracích koutků,zvou děti k návštěvě závodů. Nově: pořádání
„děti zažívají techniku“ na vlastní letní slavnosti a další.

Dětská univerzita (8-12 let), Akademie filutů (12-14 let) – prázdninové programy se semináři a
přednáškami o technice a přírodních vědách
závody vysílají praktikanty jako přednášející, poskytují materiál a přístroje, sponzorování

Technický kufr pro obecné školy, MŠ – Technik-Experimente příprava technických pokusů pro různé
oblasti výuky; závody jako kmotři, sponzorování, zprostředkovatelé praxe
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PŘÍKLAD: ORIENTACE A VOLBA ZAMĚSTNÁNÍ
Partnerství závodů se školami

• Betriebserkundungshandbuch,
• seznam kontaktů pro návštěvy v závodu a prezentace povolání ve škole
• okružní jízda za prací (job tour) v okrsku
• učňovský veletrh v okrsku - např. „nejezdi pryč, uč se v místě“
• průzkum závodů pro učitele a ředitele
• večery s rodiči – mluvení o učňovských závodech (průmysl, řemeslo, služba)
• holčičí den, klučičí den (girls-day, boys-day)
• Projekt BRIDGES: stavba mostu škola-ekonomika-region
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PŘÍKLAD: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerství závodů s nositeli vzdělávání a ÚP:
• propojení kvalifikace pro zaměstnance
• vzdělávací centrum o kovech Steyr-Gleink

• učňovská dílna – (nad)závodní dílna průmysl
• učni SOKO – sociální kompetence pro truhlářské učně
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PŘÍKLAD: ZÍSKAT A UDRŽET PRACOVNÍ SÍLY
Partnerství závodů, obcí, úřadů, ÚP, nositeli vzdělávání a další
• skloubení rodiny a povolání – péče o děti
• dostupnost práce a vzdělávání
• doplňují projekty:
Top tourismus job v Pyhrn-Priel
Vítejte v Horním Rakousku (velké potenciály)
LABB Munderfing – místní akční plán na vzdělávání a zaměstnaní
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POTENCIÁL ROZVOJE SPOLUPRÁCE
1. Vzdělat, získat a udržet regionální kvalifikované síly – stále aktuální
2. Neustálý tlak na další vzdělávání až k rekvalifikaci – spolupráce závodů, nositelů
vzdělávání, dárce podpory pro upotřebitelné, flexibilně přizpůsobitelné kvalifikace
- Partnerství vzdělávání v regionu a se zemskou úrovní
3. celoživotní učení ne jako hrozba, nýbrž jako perspektiva - nacvičit
různorodé, také přitažlivé formy učení pro dospělé - rozvíjet, pilotní projekty!
4. Osobní setkání – rozšířit metodu mentoringu pro integraci nových
spolupracovníků jak vnitropodnikově tak v obci
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KONTAKT
Regionalmanagement OÖ GmbH
Landesgeschäftsstelle
Hauptplatz 23
4020 Linz
Tel.: 0732 / 79 30 38
Fax: 0732 / 72 77 – 9642
E-Mail: rmooe.post@rmooe.at
www.rmooe.at
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