Pomoc při hledání práce i při vlastním rozvoji

Míra nezaměstnanosti mezi čerstvými absolventy škol v ČR roste, i když se stále udržuje pod
průměrem EU. Po mírném zlepšování situace absolventů přicházejících na trh práce v letech 2010 a
2011 došlo v roce 2012 k velmi výraznému zhoršení. Zatímco míra nezaměstnanosti absolventů činila
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za rok 2011 10%, za rok 2012 to je již 16%. Přitom situace je pro absolventy zdánlivě příznivá vlivem
kombinace jiných faktorů: demografického vývoje (pokles celkového počtu absolventů a rozšiřujícího
se přístupu k terciárnímu vzdělávání, který vede ke zvyšování podílu absolventů pokračujících ve
vzdělávání. Na trhu práce jsou absolventi znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními
návyky a minimem zkušeností. Mnozí z nich rovněž nemohou najít uplatnění v oboru, který
vystudovali.
Pomoc nejen nezaměstnaným, ale i těm, kteří se chtějí nechat vyzkoušet z kompetencí, jež získali
v průběhu své dosavadní praxe, a nemají pro ně žádný oficiální doklad, nabízí projekt Rozvoj a
implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK 2), který probíhá od roku 2009 do roku 2015.
Realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva školství
ČR a ESF.
Národní soustava kvalifikací se postupně uplatňuje jako celostátně platný registr kvalifikací, v němž
jsou uvedeny jednak kvalifikační požadavky na výkon všech aktuálně uznávaných kvalifikací, jednak
kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání.
Národní soustava kvalifikací zatím obsahuje především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti
služeb. Hlavním cílem projektu NSK2 je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj.
zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní. V rámci
projektu je dlouhodobě sledována situace na trhu práce a ve spolupráci se sektorovými radami jsou
monitorovány kvalifikační potřeby v jednotlivých oborech.
Byl rovněž vytvořen webový portál Vzdělávání a práce (www.vzdelavaniaprace.cz), který propojuje
informace o pracovních nabídkách, vzdělávacích kurzech a zkouškách profesní kvalifikace. Portál
nabízí široké veřejnosti možnost jít cestou za lepší prací a získat nejen informace o nových pracovních
příležitostech, ale i nové dovednosti nebo se profesně zdokonalit. Portál zájemcům o vzdělávání
nabízí nejucelenější nabídku vzdělávacích kurzů pro dospělé, které jsou propojeny se zkouškami
z profesních kvalifikací a s nabídkami práce. Je zde možné najít také více než 16 tisíc nabídek
volných pracovních míst, ale i kvalifikační požadavky na jednotlivé profese.
Pokud chce zájemce o vzdělávání, který je starší 18 let, získat také celostátně platný a zaměstnavateli
uznávaný certifikát, musí vykonat zkoušku z profesní kvalifikace – tedy nechat si před autorizovanou
osobou ověřit své znalosti. Požadavky ke zkoušce nalezne zájemce na portálu spolu s přehledem
autorizovaných osob v příslušném regionu a míst, kde ho vyzkouší.
Zkoušky jsou platné také v Evropě díky kompatibilitě s Evropským rámcem kvalifikací. V případě, že je
zkouška součástí rekvalifikačního kurzu může ji úřad práce úspěšným absolventům kurzu proplatit.
Zaregistrovaní uživatelé na portálu získají užitečné informace o průměrné výši platu ve zvolené
profesi, mohou si filtrovat vyhledané položky, vytvořené filtry si pak ukládat do oblíbených a dál pouze
sledovat, co je nového. Novinky pak pravidelně dostávají mailem. Portál uchazeči umožňuje nalézt
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také kurz v jeho regionu a použít filtrování podle zvoleného města a vzdálenosti od něj. Jednotlivé
kurzy jsou také hodnoceny podle kvality.
Na facebookových stránkách jsou současně publikovány zajímavé informace a články ze světa práce
a vzdělávání, z nichž lze např. zjistit, které profese jsou v současné době na vzestupu. Více informací
naleznete na:
www.vzdelavaniaprace.cz ; https://www.facebook.com/vzdelavaniaprace

