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Nacionalno natjecanje u 
Češkoj 
Partneri iz Češke – EUROFACE CONSULTING 

organizirali su svoje nacionalno natjecanje uživo 7. 

listopada 2020. 

Oni su bili jedini partner koji je uspio organizirati nacionalno 

natjecanje uživo tijekom tako nestabilne situacije. 

Zbog toga su imali priliku osobno razgovarati sa sudionicima 

i od njih dobiti neposredne povratne informacije.  

SKILLS+ su natjecanja u vještinama za 

osobe s (radnim) invaliditetom. Nitko nije 

suđen po svom invaliditetu – računa se 

samo talent!  

Natjecanja SKILLS+ natjecanja su 

natjecanja za timove i jamče nezaboravno 

iskustvo! 

 

 

Pripreme za Nacionalno 
natjecanje – kako početi? 
Organiziranje nacionalnog natjecanja zahtijeva dosta 

vremena, iskustva i telefonskih poziva. To se ne događa 

preko noći. Stoga su sljedeći odgovori EUROFACE 

CONSULTINGA (Katarina Franckova) vrlo vrijedni za 

druge I za njihovu organizaciju nacionalnog natjecanja.  

Kako ste organizirali NN za SKILLS+? 

''Prethodne godine blisko smo surađivali s jaslicama, 

osnovnom školom i srednjom školom za osobe oštećena 

sluha u Valašské Meziříčí. S obje strane suradnja se smatra 

vrlo uspješnom i zato smo se odlučili ponovno natjecati u 

suradnji s ovom školom''. 

Koji su bili izazovi (ako su bili koji) s kojima ste se 

suočavali prilikom organiziranja NN-a? Jesu li se 

planovi na bilo koji način promijenili od originalnih? 

''Zahvaljujući iskustvu s prošlogodišnjeg natjecanja, bili smo 

dosta dobro pripremljeni za svaku situaciju. Međutim, imali 

smo i teško RAZDOBLJE COVID-a i morali smo sve 

prilagoditi ovom virusu. Prvotni plan bio je organizirati 

natjecanje između nekoliko škola u Češkoj, ali to nije bilo 

moguće zbog drugog vala COVID-a. Bilo nam je drago što 

smo uspjeli organizirati natjecanje. Ujutro - na dan 

natjecanja - vlada Češke najavila je zaključavanje u zemlji i 

trenutno zatvaranje svih škola. Međutim, ipak smo 

organizirali natjecanje i uspjeli odabrati sudionike za 

međunarodni krug. Imali smo puno sreće.'' 

U kojem ste području organizirali natjecanje? 

''Studenti su se natjecali u području ICT i Zelenih poslova.'' 

Po kojem ste ključu/metodologiji odabrali sudionike za 

natjecanje? 

''U stalnom smo kontaktu sa školom. Prije samog natječaja 

nekoliko smo puta razgovarali s nastavnicima i ravnateljem 

škole o samom natjecanju i o međunarodnom natjecanju. 

Bilo je potrebno da nastavnici budu aktivno uključeni u izbor 

natjecatelja koji će biti voljni i rado sudjelovati u 

međunarodnom krugu natjecanja. Prije nacionalnog 

natjecanja u školi se odvijao testni krug natjecanja, kada su 

nastavnici - u sklopu školskog sata - dobili zadatak i 

evaluirati tko će od njih sudjelovati u nacionalnom krugu''. 

Tko su bili sudionici (iz kojih organizacija)? 

''Uspjeli smo uključiti 3 organizacije: 
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- jaslice, osnovna škola i srednja škola za osobe 

oštećena sluha u Valašské Meziříčí – polaznici i 

prijatelji,  

- Škola za slabovidne učenike i učenike s govornim 

manama Opava – suci, 

- Gradsko vijeće Kromeriz – dionik. 

Kakvo je bilo ukupno zadovoljstvo NN-a? 

''Na kraju natjecanja svim zainteresiranima podijeljeni su 

papirnati upitnici za povratne informacije. Rezultati upitnika, 

kao i osobni susret, pokazali su veliko oduševljenje i 

pozitivnu ocjenu natjecanja''. 

Koja je vaša procjena NN-a? Biste li nešto promijenili? 

''Jedino što bismo željeli promijeniti je širenje natjecanja na 

više škola i regija, ali to nažalost nije realno u pandemijskim 

vremenima. Atmosfera natjecanja bila je vrlo prijateljska i 

zabavna. Već se veselimo međunarodnom krugu 

natjecanja!'' 

Plan ostalih partnera za 
nacionalno natjecanje 
Što je s drugim partnerima? Iako bi svi partneri željeli 

osobno imati svoja državna natjecanja, imaju plan B u 

slučaju da se situacija vezana uz COVID-19 ne popravi. 

Prema prvom planu, NC bi se trebao održati u jesen 2020. 
No zbog COVID-19 partneri su to ponovno zakazali za 
početak 2021. godine. 

Nadaju se natjecanju licem u lice. Ako ne, djelovat ćemo 
prema planu B. U nastavku postoje neki planovi i ažuriranja 
u vezi s nacionalnim natjecanjima.   

 

U Nizozemskoj je NN koji je bio 

predviđen za 1. prosinca 2020. 

nažalost otkazan zbog situacije s 

COVID-19. Nizozemska će 

sudjelovati na natjecanjima u 

Ugostiteljstvu pod vodstvom Parca Spelderholta i 

Annemarie Advies & Coaching. Lentiz Lifeschool sudjelovat 

će na natjecanju Socijalnu skrb i zdravlje. Na kraju su 

razgovarali i s Lentizom o mogućem sudjelovanju na 

natjecanju u području Električara.  

Na rasporedu je novi natječaj za Ugostiteljstvo 26. siječnja 

2021.. Natjecanja će se održati u Hotelu Resort Land & Zee 

u Scharendijkeu (provincija Zeeland gdje se nalazi i PRO 

WORK).  

Naravno, oni će se pridržavati svih primjenjivih mjera opreza 

koje vrijede u to vrijeme. Osim toga, natjecanja koja će se 

održati u suradnji s Lentizom bit će izvršena u samoj školi, s 

obzirom na propise. Oni će se održati u veljači ili ožujku 

2021., nadajmo se. Na kraju su izrađene potvrde, naručene 

medalje za sudionike i planira se ocjenjivanje na licu mjesta 

ili online ako je potrebno.   

 

 

Planiraju održati Nacionalno 
natjecanje Skills+ u proljeće 
sljedeće godine. Nadaju se kako će 

to biti događaj licem u lice u kojem će 
se poštivati sve sigurnosne mjere.  

Polaznici će im biti osobe s raznim invaliditetom iz Centra za 
društvenu rehabilitaciju i integraciju i Dnevnog društvenog 
centra. Vrlo su uzbuđeni i već se pripremaju za sudjelovanje 
u dvije kategorije - Zeleni posao i Ugostiteljstvo. 

 

 U Španjolskoj su u fazi priprema 

nacionalnog natjecanja. U 

području ICT-a i Ugostiteljstva bit 

će organizirana dva natjecanja. 

Procjenjuju da će se održati 

početkom godine, prvo ICT natjecanje, vjerojatno online, a 

kasnije i natjecanje Cateringa licem u lice.  

 

 

Slovenski partner u fazi je 

pripreme nacionalnog natjecanja 

iz područja ugostiteljstva te 

Zelenog posla. Već su kontaktirali 

dionike i organizacije koje će biti uključene u natjecanje. 

Natjecanje planiraju organizirati u proljeće 2021. godine 

(kraj ožujka, početak travnja). 

 

 

Talijanski NCs će pokriti zelene 

poslove i Ugostiteljstvo. Održat će 

se na Siciliji 21. prosinca 2020. 

godine (Zeleni poslovi) te krajem 

siječnja 2021. godine (Ugostiteljstvo). Natjecanja će se 

održati u nazočnosti jer je talijanska vlada odlučila zaštititi 

učenike s invaliditetom tako što neće blokirati njihove 
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radionice unatoč djelomičnom zatvaranju. Nova usluga 

(talijanski partner projekta) ugostit će učenike CIRPE 

radionica na natjecanjima. 

 

 

Trenutno komuniciraju s dnevnim 

središtima u gradu, koja su voljna 

surađivati s njima. Grčki tim bit će 

usredotočen na zelena radna mjesta 

i socijalnu skrb i zdravlje. 

 

 

Belgijski partner JKVG radit će na 

području ICT-a i Električara. U 

početku je bilo planirano nekoliko 

škola, no zbog situacije s COVID-19 

bit će uključena samo jedna škola. Ako je moguće, 

natjecanje će biti događaj licem u lice koji će se održati u 

prosincu 2020.  

 

Partner iz Turske organizirat će 

nacionalno natjecanje licem u lice 

u dvije kompanije. Natjecat će se u 

Ugostiteljstvu, a drugi u ICT-u. Za 

Ugostiteljstvo već su kontaktirali 

lokalni hotel, gdje će se natjecanje održati, a za ICT NC će 

biti u jednoj od IT tvrtki. Uspjeli su pronaći sudionike i tako 

će imati po 4 grupe po 4 člana. Njihov NC na rasporedu je u 

siječnju 2021. godine.  

 

 Dante, partner iz Hrvatske 

organizirat će natjecanje iz 

područja ugostiteljstva i socijalne 

skrbi i zdravlja te će se održati u 

školskim prostorijama. U kontaktu 

su s predstavnicima svoje Hotelijersko-

turističke škole te Medicinske škole. Planirane aktivnosti su 

potvrđene, a odvijat će se u prostorijama škole. No, prema 

trenutnoj situaciji, rečeno im je da ništa ne planiraju prije 

travnja 2021. godine. Bit će organiziran kao događaj uživo. 

Natjecanja Skills+ osmišljena su posebno za 
ciljnu skupinu, od osoba s tjelesnim 
invaliditetom do osoba s mentalnim 
poteškoćama. Organizirano je uistinu inkluzivno 
natjecanje, što znači da se talenti različitih 
razina, koji se nose sa svim vrstama invaliditeta, 
natječu u timovima.  

 

  

Saznajte više 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Odricanje: Potpora Europske komisije produkciji ove publikacije ne 

predstavlja potvrdu sadržaja koji odražava stajališta samo autora, a 

Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu uporabu informacija 

sadržanih u tici.  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

