NSK2 – pomocník v boji proti nerovnováze na trhu práce
Nové technologie ovlivňují život každého z nás na každém kroku. A kdo se s nimi nenaučí
pracovat, může jen velmi těžko uspět. Vše se děje jako v rychlíku, na požadavky našich
obchodních partnerů musíme reagovat rychle a efektivně. V opačném případě naše místo obsadí
někdo jiný.
V dnešní době už tedy nestačí projít počátečním vzděláním a celý život dělat práci,
kterou jsme se v mládí naučili. Všichni jsme nuceni se učit každý den. Pokud firmy chtějí udržet
krok s dobou a být konkurenceschopné, musí si osvojovat nové technologie a posouvat se tak
dopředu. „Jít s dobou“ ale musí firmy i v personální otázce. Zaměstnanec, kterého nabraly před
lety, už dnes musí umět i jinou práci, než kvůli jaké ho přijímaly. Mladí lidé, kteří se rozhodli
studovat určitou školu, protože se danému odvětví dařilo, již po jejím vystudování hledají práci
v jiných podmínkách a jsou na ně kladeny jiné nároky. Jak tuto situaci řešit?
Jako velký pomocník se ukazuje Národní soustava kvalifikací, která vzniká v rámci
veřejných zakázek, které realizuje konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a
dopravy ČR a firmy TREXIMA, spol. s r.o. Řešitelem NSK je Národní ústav pro vzdělávání, školní
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zadavatelem je
potom Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celý projekt je spolufinancovaný
Evropskou unií (Evropský sociální fond) a státním rozpočtem. Realizátoři tohoto projektu
dobře vědí, že pro uplatnění na trhu práce je klíčové být důvěryhodně kvalifikovanou pracovní
silou. A jelikož je dnes mnoho těch, kteří něco umí, ale ke svým znalostem nepřišli ve škole, chce
projekt dát šanci i těm, kteří svou kvalifikaci nezískali absolutoriem v nějakém ústavu
počátečního vzdělávání, ale i těm, kteří se úspěšně rekvalifikovali nebo se své kvalifikaci naučili
v praxi. Díky projektu je dnes možné získat tzv. Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je
celostátně platným dokladem prokazujícím znalost i dovednost odpovídající standardům dané
profesní kvalifikace. Pokud uchazeč úspěšně složí zkoušku a prokáže tím potřebné znalosti a
dovednosti, osvědčení dostane bez ohledu na to, jak se těmto dovednostem naučil.
A to je ta cesta, která pomůže flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu práce.
Zaměstnavatelé poskytují potřebné údaje ke zpracování standardů, které jsou zpracovávány
v rámci NSK. Ustaví se tzv. autorizované osoby, které jsou oprávněné provádět zkoušky a
vydávat osvědčení o úspěšném složení zkoušky profesní kvalifikace a trh je pak schopen
dostatečně flexibilně produkovat správně kvalifikované uchazeče o zaměstnání
V této fázi projektu je nadefinováno již více než 360 profesních kvalifikací. Nejdůležitější
je ale aktivně zapojit co nejvíce firem, díky kterým se bude moci rychleji reagovat na situaci na
trhu práce, což zpětně přinese největší užitek opět těmto firmám.
(Takže ...na co ještě čekáte? www.narodni-kvalifikace.cz)

