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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Projekt CVTube 
 

Praha, únor 2018 – Projekt CVTube, který je součástí evropského projektu Erasmus +, se zaměřuje na 
odpovědi, týkající se nezaměstnanosti mladých, což v současnosti silně postihuje některé evropské 
země. Abychom dosáhli hlavního cíle projektu, je naplánován rozvoj interaktivní online platformy pro 
mladé lidi tak, aby se přímo kontaktovali s potencionálními zaměstnavateli a subjekty nabízející práci. 
Takzvaná „ CVTube platforma“ umožní mladým lidem vytvářet videa určená k sebeprezentaci a která 
budou napojena na jejich digitalizované životopisy.  

 

Projekt CVTube vstoupil do další fáze. Čtvrtá schůzka se konala ve Španělsku, Madrid v sídle Anced, 
kde díky partnerům z Univerzity Madrid (Udima) byly nahrány profesionální video tutoriály. Zároveň 
byla představena pilotní verze online CVTube platformy. Tyto video tutoriály se nyní následně 
zpracovávají, kompletují a budou připraveny k použití. Během několika příštích týdnů v pilotních 
testech bude platforma testována cílovou skupinou. 

 
Shrneme-li fakta, tak projekt, který začal 2016 v říjnu, úspěšně dokončil tu nejdůležitější fázi. 
V nejbližší době bude dokončena online platforma a projektové týmy se budou soustředit na čtvrtý 
výstup (O4) : instruktážní a školicí manuál a další materiály vedoucí k úspěšnému kontaktu se 
zaměstnavateli. Navíc se budou konat akce jako Roadshows v každé partnerské zemi (ČR, 
Portugalsko, Španělsko, Německo). 

Konsorcium 7 partnerských organizací vedené EuroProfisem s.r.o. zahrnuje následující organizace: 
EuroProfis s.r.o. (Czech Republic), IAT Westfalische Hochschule Gelsenkirchen (Germany), Edit Value 
Consultoria Empresarial Lda (Portugal), Obchodni akademie a Jazykova skola s právem jazykove 
zkousky (Czech Republic), Camara Oficial De Comercio E Industria De Badajoz (Spain), Universidade 
Do Minho (Portugal), Asociación Nacional de Centros de E-learning y Distancia (Spain) + associated 
partner Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA (Spain).  
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