TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká republika bude součástí velké změny ve vzdělávání mladých lidí
Praha, 5. 3. 2018
Vzdělávací organizace JA Czech se stala součástí evropské iniciativy na podporu
podnikatelského vzdělávání The Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB).
Hlavním cílem iniciativy je zlepšit kvalitu podnikatelského vzdělávání, které je součástí
řešení problému vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. Do projektu se zapojilo dalších
šest zemí. Česká republika na seznamu aktivních členů rozhodně nechybí.
Evropská vzdělávací organizace JA Europe ve spolupráci se Citi Foundation, firemní nadací
globální banky Citi, vytvořila iniciativu na zvýšení podnikatelského vzdělávání s názvem EE–
HUB (The Entrepreneurship Education NETwork). Cílem této iniciativy je propojení expertů
napříč Evropou, aby mohl být naplněn akční plán Podnikání 2020. Vzdělávání žáků základních
a středních škol v podnikatelské oblasti je pro Evropu jednou z klíčových oblastí. Praktické
zkušenosti, které si studenti osvojí, jim pomohou lépe obstát na trhu práce či nastartovat
vlastní byznys. Citi Foundation se zavázala investovat 100 milionů dolarů do rozvoje
podnikatelského vzdělání mladých lidí. Do roku 2020 chce pomoci až 500 tisícům studentů (ve
věku 16-24 let) nastartovat jejich kariéru a eliminovat tak problém vysoké nezaměstnaností
mladé generace.
„Citi v České republice dlouhodobě podporuje díky iniciativě Citi Foundation Pathways to
Progress projekty zaměřené na podnikatelské vzdělávání. Zapojení do iniciativy EE-HUB je
dalším krokem, tentokrát na mezinárodní úrovni. Věřím, že výsledky tohoto projektu budou
užitečné pro studenty i jejich učitele, pomohou účastníkům porozumět základním principům
současné tržní ekonomiky a v neposlední řadě pomohou k uplatnění v praktickém životě”.
uvedl Michal Nebeský, generální ředitel Citi v České republice.
Celosvětově hledá zaměstnání 71 milionů mladých lidí. Na nutnost ekonomického rozvoje
studentů ukázaly také výsledky nedávného průzkumu, který provedla Citi Foundation na
vzorku 7 tisíc respondentů. 55 % zaměstnaných příslušníků mladé generace není spokojeno
s jejich pracovní náplní a nevykonává svou profesi podle své představy. 78 % mladých lidí se
domnívá, že stáže, workshopy a další vzdělávací akce jsou pro jejich profesní úspěch klíčové,
nicméně 60 % respondentů říká, že těchto příležitostí je stále velký nedostatek. Ačkoliv se
ukázalo, že studenti jsou aktivní, na nastartování vlastního podnikání nemají odvahu. Pouze
6 % respondentů nyní reálně podniká.Prezentace celkových výsledků tohoto unikátního
průzkumu bude jedním ze stěžejních bodů debaty u kulatého stolu, která se uskuteční 16.
3. 2018 v Praze. O možnostech vzdělávání mladých lidí k podnikavosti přijede diskutovat
například zástupkyně Evropského Parlamentu Michaela Šojdrová, generální ředitel Citi
v České republice Michal Nebeský, výkonný ředitel JA Czech Martin Smrž a řada dalších
významných hostů ze soukromého i státního sektoru.

JA Czech je nezisková vzdělávací organizace která už 25 let realizuje na školách
ucelenou koncepci nadstandardního zážitkového vzdělávání. Formuje podnikatelské
myšlení a finanční gramotnost mladých lidí a pomáhá nastartovat jejich úspěšnou
profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří příznivé a motivující prostředí pro
rozvoj osobních dovednotí studentů a učitelů v rámci podnikatelkého vzdělávání.

TISKOVÁ ZPRÁVA
"Vzdělávání mladých je nutné přizpůsobit požadavkům trhu. Je potřeba připravit je na
podnikání a práci ve 21. století. Jsou totiž naší budoucností. Podnikavost, flexibilita, umění
prezentovat a spolupráce uvnitř fluidních týmů jsou dovednosti, které jsou ve 21. století
potřebné. Všechny tyto dovednosti jsou součástí programu JA Czech. Cílem je, aby co
nejvíce mladých lidí zažilo podnikatelské aktivity na vlastní kůži a byli připraveni do života.
Je nám ctí být součástí sítě EE-HUB," prozradil výkonný ředitel společnosti JA Czech
Martin Smrž.
Iniciativa EE-HUB se v dalších 6 zemích zavázala výrazně zvýšit možnosti praktického
podnikatelského vzdělávání. Kromě České republiky se jedná ještě o Bulharsko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko a Turecko. Evropští a lokální zákonodárci a státní představitelé ze
všech 6 zemí se sejdou v květnu 2018 v Budapešti. Hlavním tématem budou získané
osvědčené postupy z jednotlivých zemí.

The European Enterpreneurship Education Network (EE-HUB)
Síť EE-HUB je platforma, kde mohou zástupci státního, podnikatelského i neziskového sektoru
společně pracovat na zlepšování podnikatelského vzdělávání na školách. Prostřednictvím
několika kanálů, odborníci z EE-HUB sbírají, analyzují a doporučují „nejlepší postupy“ v dané
oblasti. Vznikne tak nejméně 25 doporučených postupů v rámci 5 pracovních skupin. Tato síť
bude poradním orgánem pro politiky a instituce Evropské unie ve snaze podpořit šíření
osvědčených postupů.

Citi Foundation
Citi Foundation přispívá k podpoře ekonomického rozvoje a ke zlepšení života lidí v
nízkopříjmových komunitách po celém světě. Investuje do projektů, které zpřístupňují finanční
služby širšímu okruhu osob, ulehčují mladým lidem nalezení práce a vnášejí svěží vítr do
přístupů k budování ekonomicky pulzujících obcí. Přístup „Víc než filantropie“, který Citi
Foundation vyznává, v maximální možné míře využívá značné zkušenosti banky a jejich
zaměstnanců k dosažení svého poslání a k podpoře intelektuálního vedení a inovací.
Pro vice informací navštivte www.citifoundation.com
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