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ONLINE PLATFORMA PRO VIDEO-ŽIVOTOPISY
 A ŽÁDOSTI O MÍSTO

KOORDINÁTOR PROJEKTU

PARTNEŘI PROJEKTU

Future Balloons, Unipessoal, lda
Clara Rodrigues
future.balloons@gmail.com
www.future-balloons.eu
Figueira da Foz, Portugal

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku
Davorin Turkalj
davorin@efos.hr
www.efos.hr
Osijek, Croa�a

LBS Bad Gleichenberg
Claudia Taylor
claudia.taylor@stmk.gv.at
www.lbs-gleichenberg.ac.at
Bad Gleichenberg, Austria

Obchodni akademie a Jazykova
skola s pravem jazykove zkousky
Jitka Bočková
bockova123@centrum.cz
www.oa-pisek.cz
Písek, Czech Republic
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Graz, Austria



INOVATIVNOST

CUVID je postaven na třech pilířích: 

Vývoj nové metody žádos� o zaměstnání a 
digitálních nástrojů založených na video-
sebeprezentaci.

Rozvoj  online-výukových programů pro mladé 
lidi, o tom, jak vytvořit efek�vní video - aplikace 
založené na nejmodernějších odborných znalos-
tech a oblastech výzkumu.

Odkazovat mladé lidi přímo na evropský trh práce  
a �m zvýšit mobilitu mládeže a zaměstnatelnost.

MLADÍ LIDÉ /  STUDENTI, UČNI

ZAMĚSTNANCI / PERSONALISTÉ, NÁBORÁŘI

UČITELÉ, PORADCI, ŠKOLITELÉ

ÚŘADY PRÁCE,

 OBCHODNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KOMORY, 

ŘÍZENÍ PODNIKU

Doba trvání
01/10/2016 – 30/09/2018

Ak�vity
Analýza a požadavky na CV standardy kvality

Tvorba a vývoj
online materiálů  & ukázky CUVID Video 
aplikací (Smart Shows) 
vytvoření online pla�ormy pro výrobu videa 
informace, návody a manuály pro učitele a 

školitele odborného vzdělávání

Zvyšování povědomí a prezentace 
výstupů projektu

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU & AKTIVITY

"Podpora Evropské komise pro výrobu této publikace není 
zodpovědná za obsah, který vyjadřuje pouze názory autorů a 
komise nemůže být zodpovědná za jakékoli užití, které by mohlo 
vyplynout z informací v ní obsažených."

CÍLE PROJEKTU  CUVID

CÍLE PROJEKTU CUVID

Vytvořit potenciální nástroj pro vytváření lepších 
pracovních vyhlídek pro mladé lidi a zvýšit 
zaměstnatelnost mládeže prostřednictvím 
video-prezentací a poskytnout tak mládeži 
možnost krea�vně prezentovat sami sebe bodou-
cím zaměstnavatelům.

Pomoci mladým lidem při vytváření efek�vní 
videonahrávky pomocí online návodů, instrukcí a 
doporučení.

Zaujmout potenciální zaměstnavatele a umožnit 
jim předběžný výběr uchazečů o práci.

Zvýšit šance mladých, kteří nemohou najít práci 
doma, ale mohou uspět se svou kvalifikací v 
zahraničí.

CÍLOVÉ SKUPINY & UŽIVATELÉ 

Spolufinancováno 
z programu Evropské unie 
Erasmus+


