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Jaký dopad bude mít Brexit na Erasmus+
a další mezinárodní programy mobility

Rozvoj zaměstnanců (nejen) v době ekonomické nejistoty

Od začátku programu Erasmus+ v roce 2014 vyjelo do Spojeného království více než 8 100 účastníků z řad neformálního
vzdělávání mládeže, školního, odborného a vysokoškolského vzdělávání a vzdělavatelů dospělých.

D

o České republiky naopak zavítalo
2 500 účastníků. Spojené království
patří dlouhodobě k nejoblíbenějším
destinacím výjezdů v rámci programu Erasmus+. Jaký bude mít dopad Brexit na program
Erasmus+ a probíhající mobility?
Pro případ Brexitu „bez dohody“ vydala
Evropská komise (EK) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým zajišťuje
pokračování probíhajících činností v oblasti
mobilit v rámci programu Erasmus+. Návrh si
klade za cíl zajistit, aby všichni účastníci v zahraničí, kteří se účastní programu Erasmus+
v době vystoupení Velké Británie z Evropské
unie, mohli svá studia řádně dokončit a nadá-

le dostávat příslušné finanční prostředky nebo
granty, což by jinak nebylo možné.
Návrh nařízení platí pouze pro mobility
z Velké Británie a do Velké Británie (Klíčová akce
1), a to pouze pro ty, které budou zahájeny před
vystoupením Velké Británie z Evropské unie.
Jedná se tedy o dočasné opatření, které je
jednostranně iniciované Evropskou komisí. Na projekty Klíčové akce 2 (KA2) a klíčové
akce 3 (KA3) se bude vztahovat Návrh nařízení
Rady o opatřeních týkajících se provádění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU, avšak
pouze tehdy, pokud Velká Británie přispěje do
rozpočtu EU na rok 2019.

V tuto chvíli ale stále platí záruka pro
všechny sektory (školní vzdělávání, odborné
vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, oblast mládeže), že všechny
mobility, které budou zahájeny před vystoupením Velké Británie z Evropské unie, budou hrazeny z evropských zdrojů Erasmus+.
Všechny ostatní mobility, které začnou po vystoupení Velké Británie z EU, jsou předmětem
návrhu dalšího nařízení o rozpočtu Evropské
unie na rok 2019.
Evropská komise zveřejnila na svých stránkách FAQ týkající se Erasmus+ a Brexitu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
about/brexit_cs

Česká platforma pro rozvoj
a vzdělávání zaměstnanců
M

Moderní on-line služba
BOOKPORT poskytuje
zaměstnancům v Česku a na Slovensku přístup k více
než 4 500 elektronických knih
formou předplatného. Tituly
v tuto chvíli poskytuje již více
než 12 nakladatelů. „Naším cílem bylo vytvořit platformu,
která umožní číst kdykoli a kdekoli, bez omezení a v obrovské
nabídce zajímavých titulů,“ říká
Martin Sviták, vedoucí projektu, a upřesňuje: „Oproti firemní
knihovničce uživatelům odpadají veškeré starosti, jako jsou
rezervace či nedostupnost knih,
a navíc se pořizovací náklady
pohybují jen v desetikorunách
měsíčně na uživatele.“

„Snad každý náš uživatel dokáže ocenit nabídku beletrie,
přesto platforma vyniká především svým rozsahem odborné
literatury a titulů z žánru osobního rozvoje,“ doplňuje Lenka
Skružná, specialistka rozvoje
HR ze společnosti T-Mobile,
která sama online knihovnu
BOOKPORT využívá.
Velkou výhodou platformy
BOOKPORT jsou také pravidelné aktualizace o knižní novinky
ze všech oborů lidské činnosti.
Ročně zde přibývají stovky nových titulů a to včetně těch nejžádanějších bestsellerů.

Česká ekonomika už podle názorů většiny ekonomů a odpovídajících ukazatelů již dosáhla svého vrcholu. I když stále roste,
tempo je pozvolnější a aktuální ekonomické prognózy upravují odhady růstu naší ekonomiky na stále nižší hodnoty. Důvody
jsou komplexní, vnější, globální ekonomicko-politické vlivy, ale v našem českém případě i jeden ryze lokální fenomén, a to
extrémně nízká míra nezaměstnanosti, v rámci EU v současnosti nejnižší. Stručně řečeno nejsou lidi a zdá se, že v dohledné
době to nebude lepší.

D

opady tohoto stavu na firmy není
obtížné uhodnout. Lidé v nich pracují nadoraz, mzdové náklady rostou,
udržet zaměstnance je stále těžší, najít nové je
obtížnější a objevit talentované je téměř nemožné. Podíváme-li se na výzkumy zabývající
se otázkou, jaké jsou klíčové faktory pro setrvání v současném zaměstnání či jeho opuštění, zjistíme, že hlavním důvodem odchodu je
stále finanční ohodnocení, ale velmi důležitou
okolností je také možnost vlastního rozvoje
i prostředí ve firmě jako takové, např. vztahy na pracovišti nebo s přímým nadřízeným.
Přímí nadřízení a prostředí v organizaci patří
mezi klíčové faktory pro udržení zaměstnanců – rozvoj lídrů a kultury společnosti jsou tak
dvě důležité oblasti výkonné a úspěšné firmy.
Dobrá zpráva je, že na rozvoj managementu a firemní kultury je možné najmout externí společnost, najít charismatického spíkra,
který lidi „nakopne ke změně“. Špatná zpráva
je, že tato intervence většinou nemá dlouhodobé výsledky. Rozvoj lidí a firemní kultury,
pokud má mít skutečný dopad na chod firmy
(například na nižší fluktuaci či udržení talentů), musí být dlouhodobý a musí přijít zevnitř.
Vedení firmy se musí shodnout, že je to jejich
priorita a zodpovědnost.
Jak by měl vypadat systém, který bude toto
naplňovat? Špičkoví umělci a sportovci trénují
velmi systematicky, na základě stanovených
postupů a způsobů, které mají maximální dopad na jejich výkonnost a jsou v jejich prostředí realizovatelné. Je možné aplikovat podobné
přístupy i na rozvoj lidí a firemní kultury?
Předpokladem kvalitního systematického
tréninku je mít k dispozici to nejlepší možné
variabilní know-how, aby umožnilo rozvoj
v rámci každodenních pracovních povinností,
mít pro něj podporu od vedení, možnost se
obrátit na odborně vyškolené kolegy s žádostí
o pomoc.

Na základě diskusí s našimi klienty jsme
vyvinuli řešení vhodné pro firmy, které si
uvědomují, že rozvoj lidí a firemní kultury je
nezcizitelnou, těžko kopírovatelnou dlouhodobou konkurenční výhodou.
Toto řešení využívá potenciálu interních
koučů a lektorů, kteří znají prostředí firmy, jak
je nemůže znát žádný externí dodavatel. Jsou
schopni reagovat na situaci uvnitř firmy, řešit
aktuální problémy a obsáhnout celou firmu.
Řešení, které je natolik flexibilní, že umožňuje rozvoj i ve víru každodenních povinností.
Tedy řešení zahrnující nejen klasické vzdělávání s lektorem, ale i on-line kurzy (individuálního samostatného vzdělávání), krátké lekce
a videa a možnost rychlého vyhledání dle požadovaného tématu v nabídce tipů a nástrojů.
To vše přináší firmě úsporu času a nákladů
a účastníkům dovolí rozvrhnout si samostudium do pro ně vhodného časového plánu.
Je to řešení, které svou šíří umožňuje hluboký dopad do organizace tím, že rozvíjíte
i lidi, které byste dříve nevzdělávali.
A konečně je to řešení, které má takovou
hodnotu, že si ho může daná společnost dovolit.
Řešení, které jsme nazvali All Access Pass
(AAP), kombinuje využití interních lektorů
a know-how FranklinCovey a odpovídá na
většinu výzev, které společnosti v oblasti
rozvoje zaměstnanců, managementu a firemní kultury řeší. Dnes ho využívá téměř
450 tisíc lidí po celém světě ve více než
tisícovce společností.
Zkušenosti z ČR a SR ukazují, že
tento způsob rozvoje umožňuje dosáhnout hmatatelných výsledků. Finanční náklady jsou výrazně nižší
(zhruba 25−30 %) ve srovnání s využitím pouze externích dodavatelů a dále
se snižují i výdaje spojené s organizací
školení a časovou náročností účastníků.

TEXT: T
 OMÁŠ KOPECKÝ,
MANAGING PARTNER,
FRANKLINCOVEY PRO ČR A SR

Lze předpokládat, že ekonomika v příštích
několika letech výrazně neporoste. Zkušenosti z minulého hospodářského poklesu ukazují,
že jednou z prvních oblastí, kde firmy v obtížnějších ekonomických časech šetří, je rozvoj
lidí. Uvážíme-li, že jeden z klíčových faktorů
pro udržení lidí ve firmě je kromě adekvátního finančního ohodnocení i jejich rozvoj
a pracovního prostředí, stává se zajištění ekonomicky smysluplného řešení pro systematický rozvoj lidí a kultury organizace strategickou a konkurenční výhodou. n

