SST informuje
středisko), kterých je v celé Čes- o dalším studiu a o směrování své
ke republice přibližně 80 a osloví kariéry a profesního zaměření.
cca 200 tisíc žálců a studentů roč- V průběhu njna 2018 bylo reane a b) výchovných a kaiiérních lizováno 11 workshopů, kterých
poradců zálíladních a středních se zúčastnilo téměř 250 poradců
skol, kteří vedou s dětmi dískuzi o možném nasměrování jejich
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studia a o volbě povolání.
Projekt nese oficíáJni název
„Odstraňování předsudků vůči
strojírenským oborům při lcarié-

cecimo

zpracovišf IPS Úřadu práce CRaze
škol v hlavním městě Praze. Byl
prezentován současný stav strojirenství se zaměřením na strojí-

renskou výrobní techniku, včetně perspektivy oboru. Účastnící

rovem rozliodování u dívek/žen" bylí seznámeni s perspektivami

a je realizován za finanční pod- uplatnění ve strojírenství a možpóry Evropské unie z Operačního nostnu budování úspěšné kariprogramu Zaměstnanost v období éiy. Byla prezentována rada pií-

Projekt „gender"
ve strojírenství"
Zvyšování zapnu o studium
apiacivestrojirenstvi

Přestože počet žen zaměstnanych v průmyslových firmách
v posledních letech mírně stoupá, je potenciál širšího zapojeni
a uplatněni žen ve všech profešidí. které firmy působid v oboru strojírenské výrobní techniky
potřebují, veliký. Strojírenské fiimy, a to i firmy sdružené v SST,
zaměstnávají s velkou převahou
muže a stále bojují s nedostatkem
zájmu uchazečů téměř na všechny pozice. Zvýšení zájmu dívek
a žen o prácí ve strojírenství může
vést ke zlepšení bilance chybějících profesionálů pro práci v oboru strojírenské výrobní technílcy.

^p"

9/2017-8/2019.
Idadú úspěšných žen z praxe, a to
V rámci projektu vznikají infor- z nejrůznějších strojírenských
macní materiály pro cílovou sku- profesí. Zúčastnění poradci obdrpinu poradců, které obsahuji alttuálni informace o tom, jaké je misto strojírenské výrobní technilcy

v rámci průmyslové stmktury ČR,
jalcé jsou perspektivy tolioto obo-

tRCMT

ru, jalré nabízí platové podmmlcy,
jaké jsou možností dalšího vzdělávání, a zejména, jal; dnes vypadá práce v jednotlivých vybraných zeli pracovní verzi informačních
profesích. Projekt se primárné materiálů v tištěné i elektroniczaměmje na poradce, protože prá- ke formě. Tyto materiály partve tito lidé, společné s rodiči dětí, neň projektu na zálcladě získavýznamně ovlivňují studijní a pro- ných zkušeností a zpětné vazby
fesní rozhodování mladých Udí.
od kariérových poradců nadále
Projekt se také opírá o získané aktuaLízujÍ a jejích finální podoinformace a zkušeností z rozho- bu pak budou poradcům distrívorů s řediteli tří pražských skol, buovat v létě 2019. Výsledkem
budou mimo jiné pracovní kar»r-

ty stroj írenských profesí, které
mohou kariéroví poradci uplat-
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vuje v současné době Svaz strojírenské tedinologie pro kariérove poradce z Úřadu práce ČR
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pro práci a) poradců Gradu práce
ČRpro volbu povolání, pracujících
v BPS (Informační a poradenské

exkurze přímo do strojírenských
firem, sdružených v SST. V rámd exkurzi budou mít kariéroví
poradci možnost jednat s pracovnfliy na pozicích HR a zástup-

čí personálních odděleni firem,
prohlédnout si na vlastní oči

Ing, Leoš Mačak z S5T při přednášce na semináři
Ministerstvo práce a sociálních
věci před aěkollka lety vyhlásilo
výzvu k podávání návrhů nagrantové projekty z OperaCniho programu Zaměstnanost, které b?
měly podpoiovat snahu po odstraňování genderových. předsudků
a které současné musí být zaměfeny na státní správu jal<o na primární cílovou skupinu. Ve spolupráci
Vyzlcumného ústavu práce a sodálních věcí. v. v. i., Výzkumného
centra pro strojírenskou výrobnl techniltu a technologii RCMT
a Svazu strojírenské technologie
vznUd zamér posílit zájem dívek
a žen o práci a profesní uplatněni
ve stiojíienství a zejména ve fíimach oboru stiojírenslcé výrobní
techniky, respelctive ve firmách
sdružených v SST. Podaiilo se
vzbudit zájem generálního ředítelštvi Gradu práce České republilíy
a Magistrátu hlavního města Prahy jako Idičových partnerů, navrhnout projeto, uspět ve veřejné soutezi a získat 95% dotační podporu
na jeho lešení.
Projekt je explicitně zaměfen na zlepšení informovanosti
a vytvoření pracovních podldadů

nit při prid s détm! a klienty.
Jako aktivitu navazující na
uskutečněné workshopy pfipra-

pracovní prostředí, seznámit se
s reálnými provozy konkrétních
strojírenských firem a diskutovat

a to Stfednl školy elelttrotechniky o reálných pozadivdch stiojiiena strojírenství, Jesenicltí l (www. šitého průmyslu na zaměstnance
ssesplO.cz), Střední prmnysiové ajejich profesní připravenost.

Školy strojmclté. školy hl. m. Pra-

Cílem projektu je především pň-

hy (www.betlemslca.cz) a Střední spět k žádoucí pozitívni změně
průmyslové školy. Na Trebešíně názorů na charalíter strojíi'ensl<ych
2299 (www.trebesin-cz).
Obor strojírenské výrobní
techniky v projektu zastupují Svaz strojírenské technolo-

profesí a k odbourávám přetrvá-

vajících pfedsudlců vůči možnostem uplatnění dívek a žen ve strojirenství. Vzhledem k faktu, že
gie (SST) a Výzkumné centrum Úde dnes představují nejdúležitě]'pro strojírenskou výrobní tech- si kapitál firem v oboru strojírenniku a technologii - RCMT při sl<é výrobní technílíyv ráiTici tren-

FAultě strojní Českého vysoké- du posilování konkurenceschopho učení technického v Praze. nosí povazuji oborové organizace
Společně vytvářejí informační SST a RCMT za důležité angažovat

materiály pro poradce a realizují workshopy a exlcurze v modernich strojírenských podnicích.
Projekt je prostředmctvim zce-

se právě v problematice různých
forem podněcování zájmu o studíum a profesní uplatněni ve strojllenstvi a zejména voboru sbojiren-

la unikátnf součinnosti s infoi- sice výrobní technllcyatedmotogie.
mačními a poradenskými stre-

dislcy Ořadu pláce UR zaměřen PhBr. Blanka Markouiiová, CSc.,
na celé území ČR. Implicitní tishovai mluvKSvMU strajfrenské
cílovou skupinou jsou priroze- technologie, naíikiadéciánku
ně dívky na základních a stred- Ing Jana Smolíka. PhD..
nich školách, které se rozhoduji RCMTFS ČVUT Praha

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

