Pracovní list 3

Práce a ekonomika – část první
Cílem v integraci na trh práce by mělo být maximální využití kvalifikací a schopností
přicházejících Ukrajinců a Ukrajinek (včetně pečujících profesí, zdravotnictví, vzdělávání
apod.) a zabránit vytlačovaní do nízkokvalifikovaných pozic a prekarizovaných forem práce
(agenturní apod.). Toto by bylo neoptimální z hlediska alokace pracovní síly a produktivity.
Navíc to může vést k tlaku na mzdy a zaměstnanost v těchto segmentech (odmítání migrace
majoritní společností) a posílení segregace (život na ubytovnách aj. specifických lokalitách).
Zde doporučujeme:
• Rychlejší možnost získání trvalého pobytu (započítání pobytu uprchlíků do
doby nutné pro získání trvalého pobytu).
• Výrazně posílit a urychlit možnost uznávání kvalifikací – revize seznamu
regulovaných profesí, rozšíření a zrychlení kapacit nostrifikace, standardizovat
a zrychlit proces zkoušek pro prokázání profese, umožnit prokázání
způsobilosti přes zaměstnavatele, zrušit poplatky za uznávání kvalifikací.
• Vytvořit evidenci zaměstnání uprchlíků a systém asistence na trhu práce –
například těm, kteří našli jen zaměstnání výrazně pod deklarovanou kvalifikací.
• Výrazně posílit jazykové vzdělávání dospělých – zavedení povinné a
bezplatné jazykové výuky, podpora a odpovědnost zaměstnavatelů za jazykové
vzdělání, posílení nabídky v oblasti jazykových škol a online kurzů.
• Zajistit dostupnost dětských skupin a předškolního vzdělávání pro
ukrajinské děti během pracovní doby jejich rodičů.
• Bojovat s šedou ekonomikou – například regularizací současných ilegálních
pobytů a zaměstnání v ukrajinské diaspoře, posílením kontrolní činnosti a
administrativní jednoduchostí legálního zaměstnávání cizinců.

Práce a ekonomika – část druhá
Podívejte se na graf níže a zkuste identifikovat problém, který se před Vámi vyskytl.
Navrhněte jeho řešení.
Zaměstnanost občanů Ukrajiny v ČR a na Ukrajině dle profese (ISCO)

Klasifikace profesí ISCO: 1 -- Zákonodárci a řídící pracovníci, 2 -- Specialisté, 3 -- Techničtí a odborní
pracovníci, 4 -- Úředníci, 5 -- Pracovníci ve službách a prodeji, 6 -- kvalifikovaní pracovníci v
zemědělství, lesnictví a rybářství, 7 -- řemeslníci a opraváři, 8 -- Obsluha strojů a zařízení, montéři,
9-- Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci.

