
Čo je Euro-Folio? 

Euro-Folio  je projekt financovaný Programom celoživotného vzdelávania, ktorého cieľom je 

poskytnúť pre mladých dospelých (a) nadobudnutie kľúčových kompetencií požadovaných 

zamestnávateľmi a (b) preulázateľnosť nadobudnutých kompetencií..  

Aké sú výstupy projektu? 

Rozvoj a vytvorenie kľúčových 

kompetencií u mladých dospelých, ktoré 

zamestnávatelia požadujú pri pracovnom 

výbere 

Hlavné aktivity a výsledky (január 2014 – december 

2015) 

VÝSTUP Z PRIESKUMU 

Zhrňuje kľúčové kompetencie, zručnosti a 

prístupy, ktoré zamestnávatelia vyžadujú 

pri prijímaní mladých ľudí do pracovného 

pomeru. 

CERTIFIKÁT O DOSIAHNUTÍ 

KOMPETENCIÍ (COPAC) 

Umožňuje mladým ľuďom demonštrovať 

dosiahnutie kľúčových kompetencií a 

zručností. 

MANUÁL A SIEŤOVÉ NÁSTROJE 

Ponúkajú praktický postup na dosiahnutie 

kľúčových kompetencií a zručností 

pomocou netradičných metód, napr. 

dobrovoľníctvo, zapájanie sa do 

komunitných aktivít, zapájanie sa do 

práce mládežníckych organizácií a pod. 

DVD 

Zamerané primárne na zamestnávateľom, 

náplň DVD jasne prezentuje použiteľnosť 

certifikátu COPAC. 



Prečo Euro-Folio? 
Naprieč EÚ štvrtina mladých ľudí čelí problému nezamestnanosti a viac než 30% z nich spadá do 

kategórie dlhodobo nezamestnaných. Nezamestnanosť mladých v skupine 15 – 24 rokov v posledných 

rokoch vzrástla o 50%. V rámci partnerstva sú percentá rôzne, ale vždy predstavujú problém – Grécko 

55,6%, Španielsko 54,2%, Portugalsko 35,1%, Slovensko 28,4%, Litva 26%, Spojené kráľovstvo 21,6% 

a Turecko 15%. Projekt Euro-Folio sa zameriava na danú problematiku a v rámci nj sa snaží 

identifikovať postupy prispievajúce k zlepšeniu tohoto smutného problému. Tento sa snaží riešiť 

pomocou vzdelávacích nástrojov pre získanie kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí, ktoré 

prispejú k ich zamestnateľnosti.. 

Kto je do projektu 

zahrnutý? 

Kontakt 
Viac o projekte na našej webstránke. 

Email: info@eurofolio.eu | Webstránka: www.eurofolio.eu 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia 
(dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za 
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). 
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SOCIAL INNOVATIONS 
CENTRE 

(Lithuania)  - Coordinator 
www.socin.lt 

ADVANCIS  
(Portugal) 

www.advancis.pt 

E-CODE  
(Slovakia) 

http://www.ecode.sk 

South Sefton 
Development Trust 
(United Kingdom)  

www.ssdtrust.co.uk 

ACADEMY OF 
ENTREPRENEURSHIP 

(Greece) 
www.akep.eu 

C.E.P.A. FRANCISCO DE 
 QUEVEDO (Spain) 

www.cepafquevedo.com 

CUKUROVA ILCE MILLI  
EGITIM MUDURLUGU  

(Turkey) 
www.cukurova.meb.gov.tr 

Pre koho je projekt určený? 
• Malé a stredne veľké podniky   

• Mládežnícke organizácie pracujúce s mladýminezamestnanými 

• Mládež vo veku 16 – 24 rokov, ktorá čelí problému nezamestnanosti a nezúčastňuje sa procesu 

vzdelávanias  


