
                                                        
 
 

Projektu: SHAKER 

Plný název projektu:  

Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech 

Supporting attractiveness of health and social care professions in regions 

 

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2020 

Datum skončení projektu: 31. 03. 2023 

Celková doba trvání projektu: 30 měsíců 

Program: ERASMUS+ 

KA2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 

KA202 – strategická partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu 

 

Shrnutí projektu 

Projekt SHAKER (celým názvem Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech) 

vznikl z iniciativy 3 evropských regionů – Moravskoslezského kraje (CZ), regionu Grand Est (FR) a 

Lublinského vojvodství (PL) v návaznosti na dlouhodobě fungující vzájemnou spolupráci. S přihlédnutím 

ke stárnutí evropské populace existují obavy týkající se rozvoje ošetřovatelských a zdravotnických 

profesí. Výše zmíněné regiony se proto rozhodly na toto téma zaměřit, a to z toho důvodu, že se všechny 

potýkají s nedostatkem pracovníků v oblasti zdravotnických a sociálních služeb a mají značné potíže se 

získáním pracovníků do těchto odvětví. V podobné situaci se nachází i provincie Gelderland, a proto se 

tento nizozemský region rozhodl k projektu také připojit. Problémy s přilákáním lidí do oblasti odborné 

přípravy a vzdělávání se zaměřením na ošetřovatelství, sociální péči a zdravotnictví, stejně jako 

nedostatek kvalifikovaných a odborně školených pracovníků v tomto odvětví jsou s největší 

pravděpodobností zapříčiněny rostoucími potřebami stárnoucí populace, nízkými mzdami a 

vyčerpávajícím, časově náročným charakterem těchto profesí. Proto se regionální správy a odborné 

školy z těchto regionů rozhodly čelit této výzvě společně. 

Projekt se primárně zaměřuje na přímou výměnu osvědčených postupů a sdílení zkušeností s cílem 

inspirovat se řešeními realizovanými v jiných regionech EU, jež by mohly být implementovány na místní 

a regionální úrovni, dále získání know-how a znalostí o nových iniciativách, nástrojích, prostředcích 

včetně strategií na podporu vzdělávání a profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Pozornost bude 

především zaměřena na to: jak zatraktivnit profese v oblasti zdravotnictví a sociální péče u mládeže a 

lidí usilujících o změnu zaměstnání, jak se vyhnout předčasným odchodům ze vzdělávání, jak usnadnit 

přechod ze školního prostředí na trh práce a jak motivovat studující, aby v těchto oborech setrvali, a 

také jak by bylo možno podpořit instituce, které je zaměstnávají.  

Partnery projektu jsou regionální samosprávy reprezentované úředníky a vedoucími pracovníky 

odpovědnými za oblasti zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání a trh práce. Mezi další partnery zapojené 

do projektu patří odborné školy zaměřené na vybrané obory vzdělání z oblasti zdravotnictví a sociální 

péče a jejich zástupci z řad vedení škol a/nebo kariérových poradců. V neposlední řadě projekt počítá 

se zapojením zástupců místních institucí a organizací ze sektoru zdravotnictví a sociální péče jako 

přidružených partnerů projektu. 



                                                        
 
Aktivity v rámci projektu zahrnují celkem 4 krátkodobé stáže zaměstnanců, které jsou naplánovány do 

každého partnerského regionu. Těchto akcí by se měli účastnit: úředníci a vedoucí pracovníci 

regionálních úřadů a zástupci partnerských odborných škol. Účastnit se budou i další zástupci místních 

organizací a institucí ze sektoru zdravotnictví a sociální péče. Těmto aktivitám poskytují podporu 

nadnárodní jednání regionálních koordinátorů, které zajišťují kontinuitu projektu. Během realizace 

projektu se budou konat také pravidelná setkání regionálních koordinátorů s ostatními účastníky 

projektu na lokální úrovni, které pomohou účastníkům vyřešit všechny případné problémy a zajistí hladký 

průběh všech činností projektu díky zpětné vazbě a hodnocení účastníků krátkodobých stáží. 

Očekávané výsledky a dopady projektu budou mít jak hmatatelné, tak přenositelné výstupy. 

Hmatatelným výstupem bude zejména příručka osvědčených postupů a doporučení týkajících se 

nejlepších možných nástrojů či strategií pro zatraktivnění profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 

Příručka dále představí i možné digitální nástroje, které mohou být využity při vzdělávání v oblasti 

zdravotnické a sociální péče.   Tato příručka bude vypracována a poskytnuta všem zainteresovaným 

institucím a správám z obou sektorů ve všech 4 regionech. Znalosti a zkušenosti získané v průběhu 

projektových činností budou předávány dalším místním institucím, regionálním správám a odborným 

školám v rámci jednání na lokálních úrovních a propagačních akcích uspořádaných v každém regionu. 

Zpřístupnění příručky bude dále podpořeno užitím digitálních nástrojů, například webinářů nebo vlogu, 

a tím zintenzivněno její sdílení. V globálním pohledu tyto aktivity na mezinárodní úrovni umožní 

prohloubení stávající vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými evropskými regiony a vybudování nové 

sítě zdravotnických a sociálních institucí, potenciálních nositelů budoucích evropských projektů. 

 

Partnerské organizace 

 

Moravskoslezský kraj (E10173852, CZ)  Česká republika  

REGION GRAND EST (E10196941, FR)  Francie  

WOJEWODZTWO LUBELSKIE (E10122549, PL)  Polsko  

GELDERLAND (E10145948, NL)  Nizozemsko  

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie  Polsko  

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Ostrava, příspěvková organizace  
Česká republika  

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,  

příspěvková organizace  
Česká republika  

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.  

Stanisława Liebharta  
Polsko  

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor  Nizozemsko  

Stichting BVE Oost-Gelderland  Nizozemsko  

 


