Zápis ze 3.
jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
ze dne 23. září 2009
přítomní: viz prezenční listina, členové
Program jednání Rady pro Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen „RRLZ“):
1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání;
Týden vzdělávání dospělých 2009;
Podpora učebních oborů středních škol;
Pobídky pro nezaměstnané v Kraji Vysočina (příležitostné zaměstnávání, kratší pracovní doba
apod.) (M. Brodinová);
5. Diskuse a různé
a. Úsporná opatření na KÚ KV (M. Brodinová);
b. Projektové záměry (P. Švíka)
6. Závěr.
1. Zahájení jednání
M. Kružíková přivítala členy RRLZ a vyzvala je k odsouhlasení Programu jednání RRLZ, všichni
členové souhlasí. Dále přivítala nového člena RRLZ, zástupce zaměstnavatelských svazů, pana
Ing. Strnada.
2. Týden vzdělávání dospělých 2009
J. Bezchleba ve stručnosti pohovořil o plánovaném TVD 2009.
Členové RRLZ, co nejdříve, zašlou J. Bezchlebovi informaci o tom, zdali budou garantem nějaké
aktivity v rámci TVD 2009, i negativní.
K. Ubr požádal o dodání vyúčtování TVD 2009 na krajský úřad co nejdříve po ukončení, aby
nedošlo ke komplikacím v souvislosti s ukončením účetního období (konec kalendářního roku).
3. Podpora učebních oborů středních škol
Členové diskutovali o problematice učebních oborů a řemeslných profesí? V této souvislosti
konstatovali spíše negativní postoj k novému systému přijímacímu řízení na střední školy.
Z důvodu vyšší nabídky maturitních oboru opět dochází k poklesu zájmu o učební obory. Byl
projednán záměr kraje podpořit zájem o učební obory formou stipendií (osvědčilo se v jiných krajích
i zemích). V této souvislosti byly osloveny úřady práce, hospodářské komory a agrární komory
v kraji Vysočina – vrátilo se pět odpovědí. I přes úsporná rozpočtová opatření se v rozpočtu počítá
s finanční podporou pilotního spuštění v roce 2010. Kromě toho bude potřebné také přispět
k celkové propagaci řemesel a technických oborů.
- přehled prvního návrhu oborů
o chybí poptávka – nesledují se data o zaměstnanosti dle profesí
o dle informací z firem chybí řemeslníci
o chybí systémové a komplexní informace od firem
- návrh na ustanovení skupiny zaměřené na problematiku technických oborů
s předpokládanou činností do října 2010)
o složení: členové RRLZ + externí členové (T. Prchal, R. Křivánek, K. Ubr., R. Kučera,
M. Brodinová)
-

T. Prchal – HK připravila individuální projekt na MŠMT, pokud uspěje, bude zdrojem
prostředků na financování kampaní na podporu technických oborů (propagace, soutěže pro
žáky, …)

Usnesení:
RRLZ schvaluje pracovní skupinu zaměřenou na sledování problematiky technických a řemeslných
oborů.
Hlasování: 12 přítomných členů pro, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti
4. Pobídky pro nezaměstnané v Kraji Vysočina
- Krátkodobé pracovní příležitosti, veřejně prospěšné práce
- Upadá mravní úroveň společnosti
- Rozdíl mezi evidovanými na ÚP a nezaměstnanými, velká část nezaměstnaných se najít
práci ani nesnaží, ani není ochotno provádět manuální práci (pomocné, veřejně prospěšné
práce), která jim je nabízena
- Zaměstnávání nezaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací je komplikované
(legislativa).
5. Různé
Úsporná opatření na KÚ KV
- Omezení výdajů v souvislosti s hospodářským poklesem se projeví i v rozpočtu kraje
- Převod zřizovatelských kompetencí ZUŠ a DDM z kraje na obce
Projektové záměry
Projekt „KRUH“
- P. Švíka přednesl informaci o připravovaném projektu Kruh, zaměřeném na prohloubení
spolupráce mezi regionálními partnery při zajišťování podpory a propagace vzdělávání
dospělých na území kraje (např. pravidelné rubriky v rádiu, v tisku, facebooku,….
Podrobnější informace v příloze.
Usnesení:
RRLZ projednala na svém zasedání projekt „Kruh“ a souhlasí se záměrem projektu a jeho
předložením do GG v rámci OPVK opatření 3.2 v kraji Vysočina.
Hlasování: 11 přítomných členů pro, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti
Projekt „Observatoř zaměstnanosti a vzdělávání v kraji Vysočina“
- P. Švíka a J. Bezchleba p. přednesli informaci o připravovaném projektu „Observatoř
zaměstnanosti a vzdělávání v kraji Vysočina“ zaměřeném na prognózování kvalifikačních potřeb
pro území kraje Vysočina.
Usnesení:
RRLZ projednala na svém zasedání projekt „Observatoř zaměstnanosti a vzdělávání v kraji
Vysočina“ a souhlasí se záměrem projektu a jeho předložením do GG v rámci OPVK opatření 3.2
v kraji Vysočina.
Hlasování: 11 přítomných členů pro, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti
Rozloučení s P. Švíkou
V souvislosti s ukončením působení P. Švíky ve firmě ERUDIC – Centrum dalšího profesního
vzdělávání, končí i jeho členství v RRLZ.
M. Kružíková poděkovala P. Švíkovi za dosavadní spolupráci a těší se na další spolupráci v RRLZ,
kam bude i nadále zván, jako host.
Zapsala: Z. Škrdlová
Zápis ověřila: M. Kružíková

