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BASELINE TEST 

RED Baseline test je online nástroj, který umožňuje místním organizacím - 

jako je obec, sociální služby, personální oddělení firem / chráněných dílen 

atd. - rychle a snadno sledovat osoby, které by mohly mít potíže v oblasti 

čtenářské, matematické nebo digitální gramotností. Cílem testu nebude 

stanovit přesnou úroveň gramotnosti, ale pouze poukázat a indikovat, 

zdali osoba může mít nedostatek v tomto předmětu. 

RED Baseline test obsahuje několik úkolů v oblasti matematické, čtenářské a 

digitální gramotnosti.  

Test je dostupný v anglickém, holandském, francouzském, slovinském, 

českém, bulharském, španělském a italském jazyce. 

Prostřednictvím těchto testů budou detekováni lidé, kteří mají potíže v oblasti 

čtenářské, matematické nebo digitální gramotnosti, a budou přesměrováni na 

platformu, kde naleznou vhodné informace o svých individuálních potřebách. 

Čísla: bude shromážděno 2.000 výsledků z každé zúčastněné zemi (7 

partnerských zemí), celkem tedy 14.000 osob z EU bude podrobeno tomuto testu.  

Doba: 14 měsíců 

 

Odkaz na REDbaseline test: 
http://www.red- project.eu/index.php/en/component/k2/item/384-bit 
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ROADMAP: V PROCESU 

RED Roadmap je navigátor, který nabízí souhrn kontaktních informací, 
které jsou kategoricky roztříděny do jednotlivých skupin, na sociální 
instituce, které  by mohly nějakým způsobem pomoci cílové skupině 
projektu. 

Každý partner prozkoumá všechny veřejné sociální, zdravotní a jiné 
služby, které jsou aplikovatelné a propojené s cílovou skupinou. Půjde 
například o organizace nabízející a poskytující jazykové kurzy ve své 
oblasti nebo organizace pomáhající se sociálním zabezpečením ve svém 
regionu. 

Na konci vznikne regionální mapa – jedna pro každou zemi – se všemi 
kontaktními a základními informacemi o poskytovatelích jazykových 
kurzů, místních úřadech, sociálních službách a dalších organizacích 
zajímavých pro tuto cílovou skupinu 

RED Roadmap pomůže lidem s podrobnou žádostí o pomoc a také nalézt 
vhodného poskytovatele pomoci ve svém regionu. Každý poskytovatel 
pomoci bude zařazen do své skupiny, kde bude možné nalézt jejich 
kontaktní informace. 

Čísla: minimálně 1 500 osob z každé partnerské země využije Roadmap 

a následně kontaktuje regionální organizace s cílem získat pomoc.  

Celkem tedy 10 500 osob (ze 7 zemí) má možnost lépe vyhledat / 

požádat o pomoc vhodného poskytovatele pomoci ve svém regionu. 

Doba: 12 měsíců 

 

WEBOVÁ STRÁNKA— ONLINE OD 

DUBNA 2019 

Webové stránky projektu RED jsou online od dubna 2019! Díky úsilí 

španělského partnera Siglo22 nyní naleznete veškeré informace o projektu 

RED i s novinkami na webové stránce projektu.  

Webové stránky obsahují informace o projektu a také odkazy a na online 

nástroje, které budou k dispozici. Podívejte se a užijte si webovou stránku 

RED se všemi aktivity. 

http://www.red-project.eu/ 

 

PARTNEŘI 

• Pro Work (HOLANDSKO) - koordinátor projektu 

• Fondazione Siglo22 (ŠPANĚLSKO) 

• National Training Centre (BULHARSKO) 

• JKVG (BELGIE) 

• Euroface Consulting (ČESKÁ REPUBLIKA) 

• Ljudska univerzaVefenje (SLOVINSKO) 

• New Service (ITÁLIE) 

Více informací naleznete na: http://www.red project.eu/index.php/en/partners 

http://www.red-project.eu/
http://www.red/

