Kulatý stůl NSK2 se na své regionální tour zastavil i
v našem kraji

Na letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů, kde mohou
zaměstnavatelé diskutovat o aktuálních problémech na trhu práce a možnostech jejich
řešení pomocí nástroje Národní soustava kvalifikací. Pomyslná tour po regionech
odstartovala začátkem měsíce na Moravě, 10. října se zaměstnavatelé sešli i v našem
regionu a do konce listopadu se bude diskutovat po celé České republice.

V této fázi projektu je nadefinováno již více než 360 profesních kvalifikací a zapojeno je přes
1600 zaměstnavatelů z celé ČR. Tým NSK2 se ale i nadále snaží aktivně zapojit co nejvíce
firem, díky kterým bude možné rychleji reagovat na situaci na trhu práce prostřednictvím
jejich připomínek a podnětů vycházejících z praxe.

Projektová manažerka z HK ČR Martina Turinská, členka Koordinační rady, na začátek

všem zúčastněným přiblížila, jak funguje Národní soustava povolání i Národní
soustava kvalifikací. Poté se již otevřel prostor pro velmi přínosné diskuze. Obecně
se debatovalo o co nejefektivnějším využití NSK v praxi, o chybějících kvalifikacích a
o rozdílech ve skutečné a žádané kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech.

U kulatého stolu v Jablonci nad Nisou se sešli nejen zaměstnavatelé, ale i zástupci z
poradenských firem, úřadu práce a vyslanci počátečního vzdělávání v regionu. Těm
všem může být projekt NSK2 k užitku. Asi nejvíce z něj ale mohou profitovat lidé,
kteří hledají uplatnění na trhu práce. Pro ně je velmi důležité, aby firmy poskytly

informace o tom, jaká kvalifikace je aktuálně potřebná a koho ve své firmě chtějí
zaměstnat.
Většina účastníků tohoto setkání se již s projektem setkala. Každý ho ale využívá z
trochu jiného úhlu, a i proto padl jeden důležitý dotaz - jak se vlastně dá vyhodnotit
úspěšnost projektu NSK2? Problematiku přiblížila slečna Turinská: "Projekt nemá za
cíl vytvářet nová pracovní místa, jak si někteří myslí. Pro mne je primárním
ukazatelem úspěšnosti fakt, kolik lidí si chce udělat certifikovanou zkoušku, i když má
projekt jako takový samozřejmě stanovenou celou řadu indikátorů, kterými se jeho
úspěšnost měří. V tuto chvíli máme nadefinováno více než 360 profesních kvalifikací
a je odzkoušeno více než 60 tisíc lidí." Tato zkouška je perfektním doplňkem k
počátečnímu vzdělávání, je tedy prvotně určena pro lidi, kteří již mají praxi a
potřebují na to mít i celoevropsky uznávaný certifikát

ejv t í autorizovanou

osobou, která je oprávněna tyto certifikáty vydávat, je Hos odá ská komora Česk
re u liky, a to nejen očtem autoriza í, ale i očtem autorizovan
zástu
. Dnes
má tato instituce oprávnění zkou et elkem
r zn
ro esních kvalifikací.
Zaměstnavatelé při diskuzi vyslovili obavy, že pokud zaměstnancům umožní zkoušku
složit, "utečou" jim pak ke konkurenci. Na druhé straně jsou ale i zaměstnavatelé,
kteří svým zaměstnancům zaplatí zkoušku NSK2 jako benefit a profitují z toho obě
strany.
Paní Hana Polmová, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci, se k projektům
vyjádřila pozitivně, vidí v nich přínos pro trh práce a hlavně pro uchazeče o práci.
Zástupci Úřadu práce, a nejen oni, vidí kladný přínos v určité úrovni standardizace
rekvalifikačních kurzů a motivace rekvalifikantů v podobě závěrečné zkoušky dle
zákona č. 179/2006 Sb.
Projekt přináší zajímavé využití i pro mladé lidi, kteří se rozhodují, na jakou profesní
dráhu se vydají. Jeho výstupy a data z něj se využívají i pro další aktivity, např.
prostřednictvím webu www.vzdelavaniaprace.cz je možné se dozvědet, jak jsou
jednotlivé profese na trhu práce hodnoceny a také to, jaká je po jednotlivých
profesích poptávka. Na webových stránkách www.sektoroverady.cz je pak kromě

popisů jednotlivých sektorových rad umístěn i přehled o tom, které kvalifikace budou
v horizontu jednoho roku na trhu práce potřeba.
Na kulatých stolech bylo samozřejmě projednáno mnoho dalších témat. Nové
informace teď mohou účastníci kulatých stolů využít a podílet se na zlepšení situace
na trhu práce.
Na VZ NSK2 se podílí konsorcium HK ČR, SP ČR a spol. Trexima, spol. s.r.o..

