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TRUKTURA ADMINISTRATÍVY 
Nadáciu riadi tripartitná Správna rada, 

ktorú tvoria zástupcovia vlád, 
zamestnávateľov a odborov každého 

členského štátu, ako aj traja zástupcovia 
Európskej komisie. 

Výbor expertov, ktorý sa skladá zo 
špecialistov rôznych odvetví zo všetkých 

členských štátov, zodpovedá za 
poskytovanie poradenstva riaditeľovi a 

Správnej rade. 

Riaditeľstvo sa skladá z riaditeľa, ktorým 
je Raymond-Pierre Bodin, zástupcu 
riaditeľa, ktorým je Eric Verborgh a 

poradcov riaditeľa. Riaditeľov menuje 
Európska komisia na základe zoznamu 

pripraveného Správnou radou. 

PERSONÁL 
Personál nadácie pozostáva zo 100 stálych 

zamestnancov, resp. zo zamestnancov na 
dobu určitú, zo všetkých členských štátov, 

ktorí pracujú v oblastiach manažmentu 
výskumu, informácie a komunikácie, ako 

aj v administratíve. Personál je zložený 
zo zástupcov najrozličnejších vedných 

odborov vrátane sociálnych vied, 
ekonomických vied, geografie, práva, 
informatiky, nakladateľstva, financií a 

verejnej správy. 

ZDROJE 
Rozpočet Nadácie sa rozdeľuje medzi 

rozličné pracovné oblasti (viď 
štruktúru vľavo). 

Web-stránka nadácie je prístupná cez World Wide Web na adrese 
www.eurofound.eu.int. Obsahuje informácie o súčasných aktivitách a produktoch aje 
neustále aktualizovaná. Okrem toho v nej nájdete kompletný zoznam našich 
publikácií, z ktorých sa mnohé dajú stiahnuť, alebo vytlačiť v plnom znení. Aj bulletin 
Nadácie, Communiqué, sa každý mesiac zverejňuje na webovej stránke. 

Ďalšie informácie týkajúce sa našej práce a našich aktivít získate na adrese: 

Informačné centrum 
Európska nadácia za zlepšenie životných a pracovných podmienok 
Wyattville Road 
Loughlinstown 
Dublin 18 

Telefón: (353 1) 204 31 00 
Fax: (353 1) 282 64 56 
E-mail: postmaster@eurofound.eu.int 
Website: www.eurofound.eu.int 

Európska nadácia za zlepšenie životných a pracovných podmienok bola založená v roku 1975, aby "prispela 
k zhromažďovaniu a šíreniu poznatkov vhodných na podporu jej koncepcie a tvorby lepších životných a 
pracovných podmienok". (Vyhláška EEC č. 1365/75 z 26. mája 1975). 
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Príprava zmeny 

Zlepšenie životných a pracovných podmienok je prvoradým cieľom Európskej 
únie. Dosiahnutie tohoto cieľa predstavuje dôležitú úlohu Európskej nadácie 
za zlepšenie životných a pracovných podmienok a má dnes ešte väčší význam, 
ako pri zakladaní Nadácie v roku 1975. 

Globalizada práce a rozvoj vzdelanej spoločnosti menia od základu spôsob 
dnešného života a práce. Nie všetky zmeny viedli k zlepšeniu, preto je 
potrebný zásah európskej politiky, aby sa zaručil pozitívny a aktívny spôsob, 
ako sa priblížiť k zvládnutiu tejto zmeny. 

Úloha Nadácie spočíva v tom, aby nositeľom politických rozhodnutí boli 
poskytnuté poznatky, ktoré sa môžu využiť v procese rozhodovania. Základná 
myšlienka, že sociálna politika je faktorom produktivity, je ústredným 
motívom našej práce. Lepšia kvalita práce, sociálnej politiky a pracovných 
vzťahov je hnacou silou pre silnú Európu, v ktorej fungujú sociálne štruktúry. 
Vďaka odborným znalostiam v týchto oblastiach má nadácia vynikajúcu 
pozíciu a môže prispieť k presadeniu európskej sociálno-politickej agendy. 

Správa Nadácie sa skladá zo zástupcov verejných orgánov na úrovni EÚ, ako 
aj na úrovni jednotlivých štátov a zo zástupcov zamestnávateľských a 
zamestnaneckých organizácií. Tým je zaručené, že najdôležitejší užívatelia 
výsledkov našej práce sa zúčastňujú na výskumných a vývojových aktivitách 
a na zavádzaní výsledkov týchto aktivít do politického procesu. 

Raymond-Pierre Bodin 

Riaditeľ 

Eric Verborgh 

Zástupca riaditeľa 



Zlepšenie kvality života 
v Európe 

Sprostredkovanie poznatkov 

Nadácia je európskym centrom, ktorého úlohou je poskytnúť kľúčovým 
aktérom v sociálnej politike výsledky, poznatky a rady získavané z 
porovnávacích výskumov. Údaje predkladané Nadáciou sú výsledkom 
nezávislých výskumných aktivít v oblasti prioritných tém, ktoré spoločne 
vypracovávajú sociálni partneri, vlády jednotlivých štátov a Európska 
komisia. Tieto výskumné aktivity sa budú spracovávať v členských štátoch EÚ 
a následne ich Nadácia zozbiera a vyhodnotí. 

Každé štyri roky overuje Nadácia svoju stratégiu a orientáciu svojej práce. 
Najdôležitejšie oblasti výskumu Nadácie sú znázornené na nasledujúcom 
obrázku. 

ZAMESTNANOSŤ 
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KĽUCOVE OBLASTI ODBORNÝCH ANALÝZ 
Oblasť pracovných podmienok sa zaoberá otázkami organizácie práce, 
flexibility a využitia času. V oblasti životných podmienok sa skúmajú otázky, 
ktoré sa týkajú každodenného života občanov Európy, t.j. lepšie začlenenie do 
trhu práce, zlučiteľnosť povolania a rodiny a boj proti biede a vylúčeniu zo 
spoločnosti. Pracovné vzťahy sa zaoberajú zmenou priemyslu a 
reštrukturalizáciou podnikov, procesom poeurópšťovania priemyslových 
vzťahov a podporou európskeho sociálneho dialógu. Práca v týchto 
oblastiach zahŕňa: 

■ Činnosť monitoringu - sledovanie a analýza trendov v členských 
štátoch a ich zlúčenie do európskej perspektívy (zisťovanie 
pracovných podmienok, Európske observatórium pre vývoj 
pracovných vzťahov) 

■ Strategický výskum - aplikácia inštrumentov monitoringu na 

zistenie nových tém za účelom ďalšieho výskumu a analýzy 

PRIEREZOVÉ TÉMY 
Aby sa prispelo k procesu správnych rozhodnutí, bude Nadácia zverejňovať 
dokumenty k piatim oblastiam, ktoré sa označujú ako prierezové témy: 
podpora lepšej zamestnanosti; vybudovanie rovnosti šancí pre ženy a mužov; 
zvládnutie rôznorodosti; podpora sociálneho začlenenia; skúmanie zmien vo 
využívaní času, t.j. spojenie medzi pracovným časom a voľným časom a jeho 
dôsledky na kvalitu života. Pri práci na týchto témach bude vychádzať 
z výsledkov vyššie menovaných troch najdôležitejších kľúčových oblastí. 

VÝVOJOVÉ AKTIVITY 
Určitá časť tohto programu venovaná vývoju je určená pre výskumné 
a experimentálne práce. V najbližšej budúcnosti sa bude Nadácia zaoberať 
nasledujúcimi témami: vzdelaná spoločnosť a jej dôsledky na životné a 
pracovné podmienky; migrácia a mobilita; rozširovanie EÚ. 

EURÓPSKE CENTRUM NA MONITOROVANIE ZMIEN 
Na odporúčanie Európskej komisie Nadácia nedávno zriadila Európske centrum na 
monitorovanie zmien. Iniciatívu schválila Rada ministrov na summite v Nice v 
decembri 2000 a sociálni partneri ju podporujú. Centrum má za úlohu sústreďovať, 
vyhodnocovať a spracovávať relevantné informácie o hnacích silách priemyselných 
zmien v Európe. 

Spôsob práce Nadácie 

M stanovenie témy z oblasti kvality života, pre ktorú 
je potrebné zaviesť príslušné opatrenia 

■ menovanie skupiny expertov z členských štátov 
■ realizácia výberového konania na výber 

dodávateľa za účelom: 
- zozbierania existujúcich výsledkov výskumu, 

praktík a stratégií (zákonodarstvo, rokovania, 
atď.) alebo realizácie nových výskumných 
zámerov 

- realizácie porovnateľnej analýzy 
- prezentácie nových poznatkov na základe 

zistených výsledkov 
■ diskusie medzi expertmi 

J vypracovanie a prezentácia odporúčaní pre 
nositeľov politických rozhodnutí v EÚ 

i šírenie výsledkov a odporúčaní 

Výsledky výskumov Nadácie budú k dispozícii prostredníctvom nasledujúcich 
médií: 

■ World Wide Web (navštívte našu stránku na adrese 

www.eurofound.eu.int) 

■ publikácie - každoročne vydávame asi 40 nových prospektov a 
správ (mnohé z nich vo všetkých jazykoch EÚ) 

■ informačná sieť, ktorú zriadila Nadácia vo všetkých relevantných 
oblastiach 

■ Communiqué, mesačník Nadácie 

■ Informačné centrum spojené s informačnou službou, ktoré ročne 
spracováva viac ako 3500 odpovedí na rozličné otázky 

Integrovaná komunikačná stratégia nadácie sa zakladá na: 

■ racionálnych mediálnych a marketingových plánoch 

■ optimálnom využití elektronických médií 

■ prepojení siete s príslušnými organizáciami 

■ poskytovaní aktuálnych a relevantných informácií 

■ oslovovaní nositeľov rozhodnutí 


