Výzva: Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog
s mládeží hledají dva výzkumníky se zaměřením na výzkum mládeže
Praha, 22. Srpna 2014

Česká rada dětí a mládež a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledají
dva výzkumníky zabývající se výzkumem v oblasti mládeže. Hlavním úkolem je v součinnosti
vypracovat dvě analýzy na následující témata:
1. Téma: přístup mladých lidí k právům v České republice a práva mládeže (zhodnocení stavu
a doporučení na zlepšení)
2. Téma: politická a občanská participace mládeže v České republice (zhodnocení stavu
a doporučení na zlepšení)
Pro každé téma se předpokládá zapojení jednoho výzkumníka/ice (případně týmu výzkumníků).
Výzkumníci věnující se oběma tématům se mohou nahlásit na obě témata, vybrán však bude vždy
jeden výzkumník/ice pro jedno téma. U zájemců očekáváme zkušenosti s analytickou činností,
tvorbou odborných statí, a to zejména v oblasti kvalitativního výzkumu a analýzy. Vzhledem
k dostupným prostředkům se předpokládá analýza sekundárních dat bez širšího vlastního výzkumu.
Kromě odměny mohou být proplaceny také cestovní náklady spojené s činností, např. kvůli dosažení
osob pro případné rozhovory apod. Součástí přihlášky je krátký návrh metodologie zpracování
analýzy. Mladými lidmi rozumíme primárně věkovou skupinu 10 – 30 let.

Očekávané úkoly:
-

Tvorba analýzy (cca. 30 NS) hodnotící stav daného tématu v České republice (za spolupráce
a za průběžné supervize koordinátora Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog
s mládeží). Jazykem zpracování je čeština.

-

V rámci analýzy tvorba doporučení v dané oblasti pro relevantní aktéry

-

Prezentace výstupů na konferenci na MŠMT (listopad 2014)

-

Případná následná spolupráce s Českou radou dětí a mládeže a Národní pracovní skupinou
pro strukturovaný dialog s mládeží

-

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s autorskými podmínkami viz níže

Časový rámec:
-

U tématu přístup mladých k právům dodání prvních vstupů a doporučení nejpozději
do 6. října 10.00 hodin SEČ (nemusí být formálně hotový text, důležitý je základní obsah
a základní doporučení – předběžná skica textu).

-

Odevzdání finálního textu obou témat včetně formátování textu do 31. října 2014

-

Průběžná spolupráce a korektury budou na domluvě mezi vybraným výzkumníkem
a supervizorem

-

Listopad 2014 prezentace výstupů na konferenci na MŠMT.

Co nabízíme:
-

Za zpracování každého z témat nabízíme odměnu ve výší 32 000 Kč hrubého (možnost
fakturace, DPP, smlouva o dílo).

-

Proplacení cestovních nákladů spojených s přípravou analýzy (např. pro získání rozhovorů,
na koordinační setkání apod.) a účastí na konferenci

-

Možnost dále spolupracovat s Českou radou dětí a mládeže a s Národní pracovní skupinou
pro strukturovaný dialog s mládeží

-

Možnost společné publikace vzniklé analýzy v odborném periodiku

Průběh výběrového řízení:
-

Nejpozději do 7. září 2014 zašlete následující podklady na e-mail: jan.husak@crdm.cz
1) Krátký motivační dopis
2) Profesní životopis
3) Seznam publikovaných textů
4) Návrh metodologie a postupu zpracování vybrané analýzy (přístup mladých k právům
nebo participace mládeže).

-

V následujících dnech budou informováni vybraní uchazeči, a co nejdříve budou zahájeny
práce na analýze, domluvě nad postupem a metodologií analýz.

-

Pro bližší informace se můžete obrátit na Jana Husáka, jan.husak@crdm.cz,
tel. +420 776 766 898.

Autorské podmínky, licence a ujednání:

-

Autor/ka vzniklé analýzy zůstává autorem, nicméně práva a licence spojené se vzniklým
výstupem a jeho využíváním přecházejí na zadavatele (Českou radu dětí a mládeže) a dále
na Evropskou unii, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se především (ale nejen) o následující
práva:

-

Právo kopírovat a reprodukovat (celek nebo část, jakýmkoliv způsobem a skrze jakékoliv
médium včetně médií elektronických)

-

Právo využívat a opětovně využívat výstupy pro všechny účely zaměstnanci a dobrovolníky
České rady dětí a mládeže, členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog
s mládeží, stejně jako zaměstnanci Evropské unie, Evropské komise a Exekutivní agentury
EACEA, stejně jako jejích dodavatelů a subdodavatelů, ať již fyzických či právnických osob.

-

Právo na zobrazování, komunikaci, publikování a distribuci výsledků jakýmkoliv způsobem
(včetně elektronických médií a databází).

-

Právo upravovat výstupy včetně možností zkracování, editace, tvorba shrnutí (summary),
přepisování, přidávání nových a dalších částí, možnost připravovat prezentace ze vzniklých
materiálů, využívání části, celku nebo jednotlivých částí a dělení celku, využívat koncept
a materiály využité při přípravě.

-

Právo integrovat a inkorporovat výstupy do jakéhokoliv existujícího nebo v budoucnu
vzniklého díla.

-

Právo zahrnout výsledky do indexů a databází

-

Právo skladovat a archivovat výsledky v jakémkoliv formátu

-

Právo kompilovat a dekompilovat výsledky

-

Právo dále udělovat licence výše zmíněných práv třetím stranám

-

Právo překládat výstupy do jakéhokoliv jazyku.

-

Licence pokrývá všechna území celosvětově, je platná po celou dobu trvání dotčených práv
a je přijímána přihlášením do výběrového řízení.

Výzva je realizována v rámci projektu „Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog v České
republice 2014“ financovaného evropským programem Erasmus + a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

Česká rada dětí a mládeže:

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a
mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení
dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou
sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.
Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a
podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže.
Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je
pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř
mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči
orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je
nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč
státním i neziskovým sektorem.
Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu
o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.
ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Více na
www.crdm.cz

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží:
Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží podporuje dialog mezi mladými
lidmi a tvůrci politik ve všech oblastech, které se mladých lidí dotýkají. Za tímto účelem poskytuje
informační a metodickou podporu všem zájemcům bez rozdílu, především spolkům dětí a mládeže,
neziskovým organizacím, iniciativám mládeže, institucím veřejné správy a samosprávy, mezinárodním
organizacím a politickým stranám a hnutím bez rozdílu ideologie v rámci demokratického zřízení
a sociálně tržního a udržitelného hospodářství, které respektuje lidská práva a vnímá potřeby a zájmy
mladých lidí jako integrální součást zdravé společnosti. Skupina napomáhá síťování mezi jednotlivými
aktéry a zviditelňování názorů a potřeb mladých lidí ve společnosti.
Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží vznikla v lednu 2014 z pověření
Skupiny pro podporu sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ustanovujícím
a vedoucím členem národní pracovní skupiny je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zastoupená svým
předsedou a pověřeným koordinátorem skupiny a tajemníkem skupiny. Mezi stálé členy patří zástupci
Odboru mládeže (O 51) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci odboru strategie a
evropských záležitostí z oddělení pro záležitosti Evropské unie MŠMT, zástupci Domu zahraniční
spolupráce (DZS), především vedoucí Odboru pro mládež a další pověření zástupci a zástupci Národního
parlamentu dětí a mládeže.
Za účelem naplňování svého poslání a úkolů spolupracuje národní pracovní skupina se sítí
partnerů a dalších zájemců o spolupráci. Hlavními úkoly pracovní skupiny je naplňování závazků České
republiky vůči Evropské komisi v oblasti strukturovaného dialogu Evropské unie s mladými lidmi a
organizacemi dětí a mládeže a naplňování potřeb realizace národní politiky mládeže v České republice.

