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Evropská soutěž projektu 
SKILLS+  
Evropská soutěž SKILLS + proběhla jinak, než původně 

konsorcium naplánovalo. 

Normální vývoj projektu SKILLS + předpokládal uspořádání 

evropských soutěží SKILLS + v Nizozemsku v období od 

června 2021 do srpna 2021. Vítězové národních soutěží z 

jednotlivých kategorií by odcestovali do Burgh-Haamstede a 

zúčastnili by se důležité události, kde by sdíleli své 

zkušeností, předvedli své silné stránky a zvýšili povědomí 

ve společnostech. 

Kvůli COVID-19 a různým předpisům v partnerských zemích 

se ale soutěž EU konala online. Na začátku to představovalo 

výzvu a několik brainstormingů, jak soutěž realizovat, a 

přesto dosáhnout cíle projektu. 

Díky dobrému partnerství a zkušenému koordinátorovi 

evropská soutěž proběhla dobře, i když to vyžadovalo určité 

úpravy a zvláštní dovednosti od všech zúčastněných 

účastníků. 

 

 

 

 

 
Koordinátoři Tessa a Teo z organizace Pro Work na  

Online předávání cen SKILLS+ 

 

 

 

 

Evropské kolo soutěže se kvůli 

pandemickým omezením konalo ve všech 

partnerských zemích online. 

Skills Plus jsou soutěže dovedností pro 

osoby s (pracovním) postižením. Nikdo 

není souzen podle svého postižení – 

rozhoduje pouze talent! 

Den D projektu SKILLS+ 
hra může začít! 
Uspořádání národní soutěže vyžadovalo docela dost 

času, zkušeností a telefonátů. Organizace a provádění 

evropské soutěže na místní úrovni však byla ještě větší 

výzva. 

Jak to vše začalo? Jak byla EC připravena? Vraťme se zpět 

a podívejme se, co znamená dobré partnerství a 

spolupráce. 

Jak již bylo zmíněno, organizace jakéhokoli druhu akce 

představuje výzvu – někteří by řekli příležitost. Nemůžete 

začít jen telefonováním, nákupem materiálů atd. Potřebujete 

dobrý plán od začátku až do samého konce (abyste zůstali 

na správné cestě). 

Evropská soutěž byla rozložena do 5 dnů, konala se od 28. 

června 2021 do 2. července 2021. Každý den byl původně 

věnován jinému typu zaměstnání. Soutěže probíhaly od 10 

do 12 hodin.  

Bohužel se ukázalo, že je příliš obtížné vše naplánovat 

stejně, a proto jsme se později rozhodli, že pokud by nebylo 

možné uskutečnit v určený den soutěž, mělo by být 

provedení EC individuální a přizpůsobit se požadavkům 

jednotlivých organizací.   

Aby mohli nizozemští porotci jednotlivé úkoly účastníků na 

dálku hodnotit, byli účastníci soutěže natáčeni na kameru. 

Záznam soutěže jednotlivých oborů provedl každý partner 

svým způsobem – se zaměřením na jednotlivé prvky 

uvedené v hodnotících formulářích, aby se zjistilo, zda 

mohou vykonávat určité činnosti, které jsou podle 

hodnotícího formuláře důležité. Každý partner poté sestavil 

video o délce 5 až 20 minut. Soukromí účastníků bylo vždy 

respektováno. 
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Když zkoušíme něco nového, co ještě nikdo neudělal, často 

se setkáváme s různými výzvami. Tento prvek výzvy se 

bohužel objevil při natáčení soutěže. Přestože všichni 

partneři udělali vše, co bylo v jejich silách, aby vše řádně 

natočili, byly rozdíly v tom, jak byly soutěže natáčeny, takže 

hodnocení bylo trochu výzvou. 

Každý partner také vybral svého národního porotce, se 

kterým mohl v případě potřeby NL porotce vše konzultovat. 

Místní porotce poskytl vyplněný formulář hodnocení pro 

konkrétní typ práce. To bylo nezbytné pro posouzení oblastí, 

které nelze hodnotit online (spolupráce, chuť, vůně, hygiena 

atd.) 

I když evropská soutěž SKILLS+ neproběhla osobně, 

samotná akce byla úspěšná. Za nejistých okolností, se 

kterými se všichni partneři potýkali během pandemie, je 

velmi důležité, abyste byli obklopeni těmi správnými lidmi, 

kteří se nevzdávají a přijdou s řešením. 

Slavnostní vyhlášení 
evropské soutěže 
Každá soutěž má svého vítěze za nejlepší výkon. I když 

vítězství nebylo hlavním cílem, ale účastí a projevem 

talentu a schopností jednotlivců, stále někdo získal 

nejvyšší body v soutěži. 

Je hezké, když jste oceněni za to, že jste nejlepší v soutěži 
- bez ohledu na to, o co jde. Vítěz tak získá potvrzení, že 
dosáhl něčeho velkého. Je to také odměna za čas a úsilí, 
které (nebo ona) za výsledek obětoval. Pro některé z 
účastníků bylo vítězství v národní soutěži něčím zvláštním a 
jedinečným. Málokdo může říci, že se kvalifikoval do 
evropské konkurence.. 

V tento den byly všechny země a účastníci  přítomni online 
ceremoniálu, kde byl oceněn  vítěz jednotlivých oborů. 
Slavnostní předávání cen bylo vysíláno živě, takže se 
zúčastněné strany měly možnost zúčastnit. 

Obřad pořádal koordinátor projektu  PRO WORK (NL) a 
připravili prezentaci, ve které byla nejprve stručně 
představena struktura soutěže (také pro pozvané, kteří s 
projektem ještě nebyli obeznámeni). Rovněž byli požádáni 
dva partneři (nový a zkušený partner), aby představili své 
zkušenosti s těmito upravenými událostmi EC. Kromě toho 
byl krátce projednán způsob hodnocení a nakonec byly 
uděleny zlaté, stříbrné a bronzové medaile jednotlivých 
oborů. U vítězů bylo stručně uvedeno, co si porotci o jejich 
práci myslí a proč vyhráli. Obřad se konal v angličtině. 

 

Zde si můžete prohlédnout seznam vítězů  jednotlivých 

oborů: 

 

 

Tým České republiky – vítěz ICT 

 

 

Tým Chorvatska – vítěz sociální péče  
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Tým Slovinska – vítěz Hospitality & Catering 

 

 

 
Tým Bulharska – vítěz zahradníků 

V oboru elektrikář soutěžil pouze jeden tým z Belgie, a proto 

zvítězili. 

Co říct na závěr?  

Nic moc, výsledky hovoří samy za sebe. Toto partnerství 

může být opravdu hrdé na to, čeho jsme dosáhli - vezmeme 

-li v úvahu všechny výzvy, se kterými jsme se setkali. Nic z 

toho by nebylo možné provést bez tvrdé práce všech 

partnerů a jejich organizací. Zvláštní poděkování patří 

účastníkům, kteří projevili zájem o projekt, a že věnovali svůj 

volný čas a prokázali vysokou úroveň profesionality. 

 

 

Soutěže Skills Plus jsou navrženy 

speciálně pro cílovou skupinu lidí s 

tělesným a mentálním postižením. Je 

organizována skutečně inkluzivní soutěž, 

což znamená, že talenty různých úrovní, 

kteří se vyrovnávají se všemi druhy 

postižení, soutěží v týmech. 

 

 Zjistit více: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Disclaimer: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské 

unie. Za obsah publikace odpovídá vydavatel. Publikace nereprezentuje 

názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 

informací, jež jsou jejím obsahem. 

https://www.skillsplus.eu/
https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

