Co pomůže vzdělávacím institucím ve vzdělávání dospělých?
(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 24.4.2020)
1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%
2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi
3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako
plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) - profesní, jazykové,
ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce
4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)
5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění,
zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence,
zaměstnavatelé - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalilfikace
6/ akceptování online synchronního vzdělávání ("videokonference") jako relevantní
alternativu pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového
stavu (teoretická část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)
7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu
objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.
8/ v projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku (50%), která je
zaplacena dodavateli vzdělávání
9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu
nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK
10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou
aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách, +
prodloužit do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou
mít zakázky
11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou
formu e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující
komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference)
Chcete-li přidat další opatření vhodné pro obor vzdělávání dospělých,
prosíme kontaktujte naši ředitelku Romanu Nováčkovou - reditel@aivd.cz
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