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Mnohým třicátníkům
s nevhodně zvoleným středo-
školským vzděláním (s maturi-
tou tzv. za každou cenu) se stá-
vá, že se jim opakovaně nedaří 
uplatnit,  až nakonec skončí 
jako  nekvalifi kovaní dělníci…

ŽN na Úřadu práce ČR zjišťují, 
zda ve Žďáře existují rekvalifi kace na 
řemeslné obory pro zájemce střední-
ho, nebo i staršího věku. 

Jak odpovídá ředitelka kontakt-
ního pracoviště ÚP ČR Ing. Alena 
Zavadilová, úřad práce podporuje 
rekvalifi kace na řemeslné obory pro 
všechny věkové kategorie uchazečů 
a zájemců o zaměstnání.  Kontakt-
ní pracoviště při vytváření skladby 
rekvalifi kací vždy vychází z požadav-
ků lokálních zaměstnavatelů.  

„Samozřejmě se snažíme rekvalifi -
kacemi podpořit i další znevýhodněné 
skupiny osob na trhu práce, jako absol-
venty škol a mladé do 25, resp. 30 let, 
osoby nad 50 let, ženy/muže po rodi-
čovské dovolené, osoby pečující o děti 
do šesti, resp. 15 let, osoby zdravotně 
znevýhodněné, dlouhodobě evidované 
uchazeče, osoby bez kvalifi kace a další 
osoby ohrožené na trhu práce,“ vyjme-
novává ředitelka.

V řemeslných oborech ÚP nabí-
zí klientům kurzy svařování, profes-
ní kvalifi kace na obrábění kovů jako 

soustružení, frézování, broušení a 
vrtání kovových materiálů a obslu-
hy CNC obráběcích strojů. Dále 
nabízí profesní kvalifi kace ve staveb-
ních oborech: jako montér suchých 
staveb, malíř, stavební truhlář, tesař 
a zedník. V nabídce jsou i profesní 
kvalifi kace v gastronomických obo-
rech na přípravu pokrmů studené a 
teplé kuchyně a minutek, také kurz 
skladníka a strážného. 

„Nabízíme i profesní kvalifi kace na 
správce operačních systémů či tech-
nika PC a periferií,“ informuje Ing. 
Zavadilová s tím, že  velkou výho-
dou je pro uchazeče o zaměstnání i 
možnost tzv. zvolené rekvalifi kace. 
Tu si zájemci zvolí a zajistí sami, dle 
aktuální potřeby a v návaznosti na 
poptávku na trhu práce. 

„Pro lepší orientaci v možnostech a 
nabídce rekvalifi kací realizuje žďár-
ský ÚP každou středu od 9.00 hodin 
informační schůzky formou skupinové-
ho poradenství, s následným individu-
álním poradenstvím k rekvalifi kaci, dle 
zájmu uchazečů o zaměstnání,“ nabízí 
Alena Zavadilová.

Šancí se chytají lidé nad 50 let, 
kteří přišli o práci.   Jejich  devizou 
jsou sice letité pracovní zkušenosti 
a již odrostlé děti, ale zaměstnavate-
lé mnohdy upřednostňují spíš dravé 
mládí…

Na to Alena Zavadilová odpovídá, 
že i uchazeči vyšších věkových kate-
gorií (50+) mají na trhu práce šan-
ci. „Je to nejen o zájmu o práci, ale i 
o zájmu o změnu dosavadního oboru, 
než kterému se tito lidé většinu svého 
profesního života věnovali,“ uvádí. A 
právě to se úřad práce snaží podpořit 
výše zmíněnými rekvalifi kacemi. 

„Z našich zkušeností od zaměstnava-
telů víme, že si na starší generaci cení 
zejména spolehlivosti, zodpovědnosti a 
obětavosti v přístupu k práci.  Je však 
realitou, že ne všechny naše klienty 
50+ se podaří umístit na trhu práce,“ 
konstatuje. Pro mnohé je limitující i 
zdravotní znevýhodnění, nebo péče 
o rodinného příslušníka, např. rodi-
če.

„Pokud je to ale jen trochu mož-
né, snažíme se  skupině 50+ pomoci v 
uplatnění na trhu práce. K tomu  znač-
ně napomáhají i možnosti aktivní poli-
tiky zaměstnanosti, jako je příspěvek 
na mzdu, vytvoření nového pracovního 
místa, či podpora samostatné výděleč-
né činnosti (SVČ),“ říká Alena Zava-
dilová.  

Dobře se osvědčily i cílené pro-
jekty Evropského sociálního fon-
du, např. pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP) nebo dlou-
hodobě evidované uchazeče o 
zaměstnání. -lko-

ING. ALENA ZAVADILOVÁ, ředi-
telka kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR ve Žďáře n. S. Foto: archiv

Rekvalifi kace zvyšují šanci na práci 
nezaměstnaným v každém věku


