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Roční fungování „Vzdělávání praxí“ zapojilo do firemního prostředí téměř 650 osob
Předvánoční čas s sebou přináší i symbolické výročí jednoho roku od zahájení prvních vzdělávání
praxí. Přesně před rokem totiž odstartovalo praktické vzdělávání osob spadajících mezi rizikové
skupiny trhu práce v projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“. Od té doby bylo
zahájeno téměř 650 vzdělávání praxí a stovky z nich vyústily nabídkou spolupráce na hlavní pracovní
poměr.
Projekt umožňuje zájemcům vybrat si pozici v konkrétní firmě, u níž si, díky reálnému prostředí, mohou zlepšit
své praktické dovednosti, a tím i zvýšit svoji hodnotu na trhu práce. Vzdělávání praxí je formou dalšího
vzdělávání, které účastníkům pomáhá nejen rozšířit praxi v oboru, ale i tzv. měkké kompetence, mezi které
patří schopnost efektivní komunikace a spolupráce, samostatnosti, řešení problémů nebo plánování a
organizování práce. „V dnešní dynamické době, ve které není pro řadu lidí snadné najít odpovídající
zaměstnání nebo naopak odpovídající zaměstnance „Vzdělávání praxí“ pomáhá a zaceluje trhliny na trhu
práce,“ uvedl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Richard Ščerba.
Dosud bylo zahájeno téměř 650 vzdělávání praxí, do kterých se z převážné většiny zapojili uchazeči o
zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR včetně absolventů. „Do projektu jsem se zapojila, protože jsem
nemohla najít práci ve svém oboru. Vzhledem k tomu, že nemám žádnou praxi a ani maturitu, byla to pro mě
velká výzva jak se dál vzdělávat, získat praxi a možná i práci v oboru, který mě zajímá,“ řekla účastnice
vzdělávání praxí na pozici floristka Šárka Kozelská.
Polovina zapojených poskytovatelů nabídla účastníkům placenou spolupráci, převážně formou hlavního
pracovního poměru. Z evaluačních dotazníků, které vyplňují po skončení jednotlivých vzdělávání praxí
poskytovatelé z řad firem nebo OSVČ, vyplývá, že zapojení do projektu je pro poskytovatele především
možností, jak prověřit a získat budoucího zaměstnance. „Díky projektu jsem si uchazečku prakticky ozkoušela
a poznaly jsme se. Potvrdilo se mé stanovisko, že uchazečka o práci se lépe pozná při praxi, než s papírem,
který neobsahuje zmínku o tom, zda je praxe vůbec schopna,“ hodnotí poskytovatelka vzdělávání praxí na
pozici kosmetička Věra Jindrová.
„Vzdělávání praxí“ realizuje od dubna 2016 Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí. Zahájení prvních vzdělávání praxí předcházelo kompletní obsazení
realizačního týmu a definování pravidel a procesů pro realizaci projektu. Od konce září 2016 vypisovali
poskytovatelé první nabídky vzdělávání praxí, od listopadu se na zveřejněné nabídky mohli hlásit uchazeči,
kteří v prosinci téhož roku odstartovali první vzdělávání praxí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Aktuálně je k dispozici 155 typových pozic, na kterých je možné nabídnout vzdělávání
praxí. Více informací naleznete na www.vzdelavanipraxi.cz, kde se mohou uchazeči a poskytovatelé
vzdělávání praxí bezplatně registrovat. Konkrétní dotazy můžete pokládat na info@vzdelavanipraxi.cz nebo
prostřednictvím infolinky 775 881 408. Vzdělávání praxí je i na Facebooku.
Kontakt pro média:
Ing. Martina Arnoldová, specialistka popularizačních aktivit pro CS
Tel: 732 883 014
E-mail: martina.arnoldova@fdv.cz

