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I v letošním roce Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)
odměňoval nejlepší žáky členských škol v elektrotechnických
oborech za školní rok 2019/2020. Žáci obdrželi diplom a dárkovou
poukázku na nákup hodnotných darů dle vlastního výběru.
•••
ČSZE je partnerem veletrhu Energie+ 2020, v rámci kterého organizuje doprovodný program. Veletrh se koná v termínu 4. – 6. 9. 2020 na výstavišti v Lysé nad Labem
a proběhne současně s 26. ročníkem veletrhu moderního vytápění, bytového vybavení a nábytku - výstava Domov a Teplo. Více informací naleznete zde.
•••

Obavy o zdraví, ekonomickou stabilitu
a jistotu zaměstnání způsobily změny
v prioritách zaměstnanců i uchazečů
o práci. Ve srovnání s dobou před vypuknutím pandemie se Češi nyní více zajímají o benefity, které umožní ochránit či
utužit jejich zdraví. Vyplývá to z průzkumu
zaměstnaneckých preferencí, který v únoru a červnu letošního roku zrealizovala
personální agentura Grafton Recruitment.
Celý článek naleznete zde.
•••

ISSA - ZAHRANIČNÍ PARTNER
Řada vlád a institucí sociálního zabezpečení vynaložila úsilí na zahrnutí
migrujících pracovníků do řešení krizové sociální ochrany. Zatímco konkrétní
typ podpory je spojen s různými faktory, většina migrujících pracovníků, bez
ohledu na jejich typ migrace nebo právní
postavení, potřebuje ke snížení dopadu
krize přístup k nějaké záchranné síti. Nová
zpráva Mezinárodní organizace práce
(ILO) a Mezinárodní asociace sociálního
zabezpečení (ISSA) nastiňuje tyto přístupy. Celý článek naleznete zde.
•••

ENERGETIKA AKTUÁLNĚ
Vláda schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech.
Po roční přípravě, připomínkovém řízení a po diskusi s opozicí vláda přijala
rámcovou a prováděcí smlouvu mezi
ČR a ČEZ a dále model financování
jádra v Dukovanech. Bude tak zajištěn
stabilní zdroj, dostupná cena elektřiny
a posílena energetická soběstačnost
ČR. Celý článek naleznete zde.
•••
Dva ze tří zbývajících černouhelných
dolů těžební společnosti OKD už znají termín, kdy v nich horníci nejpozději
ukončí těžbu. Zatímco v dole ČSM se
teoreticky bude moci fárat i po roce
2021, v dolech Darkov a ČSA se poslední uhlí vytěží buď na konci letošního roku, nebo v únoru 2021. Vyplývá
to z dokumentu, který projednávala
vláda a na kterém se shodli zástupci
společností Prisko, OKD a Diamo spolu
s ministerstvy financí a průmyslu. Více
naleznete zde.
•••

PROJEKT ČSZE
Projekt „Sociální dialog v energetickém sektoru“, jehož příjemcem bylo OS ECHO
a ČSZE vystupovalo v roli partnera, byl úspěšně realizován a zakončen. Projekt byl
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přehled veškerých aktivit
v rámci tohoto projektu naleznete zde.
•••
„Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ je
navazující projekt, ve kterém OS ECHO a ČSZE využije své dlouholeté zkušenosti,
získané v rámci sociálního partnerství, vedeného jak v rámci České republiky, tak
i na úrovni mezinárodní, současně chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji
sociálního dialogu na všech úrovních. Projekt by měl zajistit kontinuitu sociálního
smíru v energetických firmách, a to bez ohledu na politické vedení státu. Více
informací naleznete zde.
•••

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A KOMPETENCE 4.0
Po vyhlášení pandemie se školy potýkaly
s problémy ohledně naplňování výukového harmonogramu a byla realizována řada
mimořádných opatření. Problematika ukončování studia na SŠ a záležitost přijímacího řízení
na SŠ se v tomto školním roce stala velmi diskutovanou.
ČSZE je aktivně zapojeno do pracovní skupiny
Kompetence 4.0 v rámci projektu MPSV. •••

