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O NÁS

EPPP je súkromný analytický inštitút pôsobiaci od roku 1998 v Bratislave a
Bruseli. Dlhodobo je iniciátorom riešení primárne v oblasti rozvoja
konkurencieschopnosti hospodárstva s priamym dopadom na celú spoločnosť.
EPPP rozvíja aktivity v oblasti inovatívnych riešení:
§
§
§
§
§
§
§

zhodnocovania ľudského kapitálu,
zmeny prostredia vysokého školstva,
rozvoja podnikateľského zmýšľania,
dobrej správy spoločnosti (tzv. Governance Model),
celoživotného vzdelávania,
rozvoja globalizovaného trhu práce,
rozvoja nových možností využiteľnosti verejno-súkromných partnerstiev.

Na základe dobrých skúseností získaných počas niekoľkoročného aktívneho
pôsobenia v stredoeurópskom regióne EPPP realizuje aktivity aj v oblasti prenosu
najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do krajín s
menej rozvinutým hospodárstvom, avšak s vysokým potenciálom rozvoja.
EPPP sa primárne zameriava na ovplyvňovanie riešení zasahujúcich
fundamentálne príčiny problémových oblastí v jednotlivých oblastiach záujmu,
a práve preto majú naše aktivity vysokú pridanú hodnotu pre celú spoločnosť.

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Odborná publikácia Vysoké školstvo na Slovensku – realita, problém a
možné riešenia. Analytická a v médiách často citovaná štúdia sa zaoberá
základnými faktami a reáliami vysokého školstva na Slovensku. Ambíciou tohto
materiálu je nielen oboznámiť čitateľov so základnými reáliami slovenského
vysokého školstva, ale aj identifikovať problémy vysokých škôl. Autorský tím
z radov EPPP si na začiatku položili fundamentálne otázky, na ktorých základe
vznikal ucelený materiál, ktorý sa venuje práve definovaným oblastiam chodu
vysokých škôl.
Projekt Uni2010. Ide o iniciatívu s cieľom pomôcť vysokoškolským študentom
objaviť ich vlastné talenty, podporiť ich pri budovaní osobnej vízie a
sprostredkovať im praktické skúsenosti. EPPP bol vo fáze vzniku a poslania
Uni2010 jeho odborným garantom a v súčasnosti podporuje rovnomennú
neziskovú organizáciu, ktorá rozvíja konkrétne koncepty na vysokých školách
ekonomického zamerania.
Program Prax. Vzdelávacia iniciatíva zriadená so zámerom poskytovať
študentom skúsenosti zo skutočného života v rôznych profesionálnych oblastiach.
Je určená pre študentov v univerzitnom veku so záujmom o experienciálne
učenie s cieľom poskytovať skúsenosť v reálnych trhových podmienkach vo
viacerých profesionálnych oblastiach ako doplnok oficiálneho vzdelávania
poskytovaného vzdelávacími inštitúciami. EPPP je odborným garantom programu
a dlhodobo mu poskytuje poradenstvo a know-how z oblasti vzdelávania.
Stratégia učiaceho sa regiónu Trenčianskeho kraja. Súčasné trendy na trhu
práce si aj od obyvateľov trenčianskeho regiónu vyžadujú, aby sa učili pracovať s
neustále sa meniacimi informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v
praxi. Autorský tím analytického inštitútu EPPP v rámci tohto projektu analyzoval
súčasný stav, pomenoval slabé a silné stránky, pomáhal predchádzať
potenciálnym ohrozeniam a najmä navrhol konkrétne aktivity na naplnenie
stanoveného cieľa.
Iniciatíva spoločenstva EQUAL. Základným poslaním iniciatívy bolo vytvoriť
podmienky a poskytnúť priestor na hľadanie, overenie a uplatňovanie nových
prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a
nerovnosti na trhu práce. Do iniciatívy sa prostredníctvom aktivít v Národnej
tematickej sieti (NTS-C) zameranej na podporu adaptability podnikov a
zamestnancov voči štrukturálnym zmenám zapojil aj analytický inštitút EPPP.

Marek Mitošinka, Program Officer EPPP, od roku 2006 pôsobí ako jej
podpredseda. Okrem iného sa výrazne podieľal na vypracovaní a implementácii
Tematickej mainstreamingovej stratégie. Predsedom NTS-C za Podnikateľskú
alianciu Slovenska je Martin Krekáč, zakladateľ a predseda Správnej rady EPPP.
Slovenská terminologická sieť – Expertná skupina pre sociálnu politiku
a zamestnanosť. Úrad Generálneho riaditeľstva pre preklad (DGT) Európskej
komisie zriadil v rámci Slovenskej terminologickej siete (STS) tematické expertné
skupiny s poradnými funkciami s cieľom harmonizovať a zlepšiť používanie
slovenského jazyka v komunikácii medzi inštitúciami. Expertnú skupinu tvoria
odborníci z oblasti prekladu, komunikácie medzi inštitúciami a akademickej obce,
vybraní ad personam, ktorí majú preukázateľné skúsenosti v oblasti pôsobnosti
siete STS. Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, prijala pozvanie
Odboru slovenského jazyka DGT a stala sa členkou pracovnej skupiny pre
zamestnanosť a sociálnu politiku.
Stratégia učiaceho sa regiónu Prešovského kraja. Jedným z cieľov
Prešovského kraja je snaha vytvoriť z regiónu centrum progresívneho
vzdelávania. Autorský tím analytického inštitútu EPPP prispel k jeho naplneniu
vypracovaním stratégie obsahujúcej stanovenie priorít, cieľov a následných
konkrétnych opatrení vytvárajúcich ucelený systém ďalšieho vzdelávania, jeho
rozvoja, monitorovania a hodnotenia.

Viac informácií nájdete na www.eppp.sk
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