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I čínským absolventům chybí praxe
Aktivní politika zaměstnanosti, poradenství a zprostředkování,
komunikace se zaměstnavateli či podpora zaměstnanosti absolventů. To byla
hlavní témata téměř dvouhodinového jednání, kterého se zúčastnili zástupci
Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a Šanghajského úřadu
sociálního zabezpečení.
Akce proběhla na žádost čínské strany. Zástupce tamního úřadu
zajímaly nejen obecné informace o fungování služeb zaměstnanosti, ale také
systém sociálního či zdravotního zabezpečení.
Generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková je informovala o současné
situaci na českém trhu práce, seznámila je s historií Úřadu práce ČR a
konkrétními nástroji aktivní politiky. Vysvětlila jim také současný systém, kdy je
ÚP ČR jedním výplatním místem jak pro dávky z oblasti zaměstnanosti tak
nepojistných sociálních dávek.
„Stejně jako Česká republika, tak i se i Čína potýká s nedostatkem
kvalifikovaných lidí v určitých profesích. Setkáváme se tak v této oblasti
s obdobnými problémy a řešíme, jak vyplnit díru na trhu,“ upozorňuje Marie
Bílková a dodává: „V této souvislosti je pro nás jedním z klíčových nástrojů
poradenství a práce s lidmi. Tedy nasměrování uchazečů takovým směrem,
aby jejich znalosti a schopnosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů. A
naopak snažíme se co nejvíce se zaměstnavateli komunikovat, abychom jejich
potřeby dobře znali“.
Dalším z bodů společného jednání byla i problematika mezinárodně
uznávaných certifikátů a zkoušek. Obě strany se shodly na tom, že v ideálním
případě by měl mít člověk, kterým rekvalifikačním kurzem projde, šanci na
uznání nově nabytých znalostí a dovedností nejen v zemi, kde kurz absolvoval,
ale také v zahraničí.
Diskuse se mimo jiné týkala i zaměstnanosti mladých lidí. Tato oblast
je jednou z priorit i v Číně, kde mají problém najít práci nejen absolventi
s nižším či odborným vzděláním, ale také s univerzitním diplomem. „Podstata
problému je všude stejná – jde o lidi, kteří nemají dostatečnou praxi.
Zaměstnavatelé přitom dávají přednost uchazečům s praxí. A tak se tato
generace dostává do začarovaného kruhu. Navíc jejich vzdělání bohužel ne
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vždy odpovídá požadavkům trhu práce. V tomto ohledu je proto velmi
důležitá spolupráce škol, služeb zaměstnanosti a dalších institucí působících
na pracovním trhu,“ říká generální ředitelka ÚP ČR. Podle ní je proto každá
aktivita, která poskytne mladým šanci na získání praxe cenným přínosem.
V této souvislosti představila zástupcům Šanghajského úřadu sociálního
zabezpečení program „Odborná praxe pro mladé do 30 let v …. Kraji“, který je
velice zaujal. Na závěr se obě strany dohodly na další případné spolupráci.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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