červen 2020

INVESTUJTE DO BUDOUCNOSTI

INVESTUJTE DO LIDÍ
Dvouletý vzdělávací program pro zaměstnance členů ARI

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je think-tank soukromého sektoru pro veřejnou
infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních dodavatelů
a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank a poradců.
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních
smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě
udržitelný a efektivní rozvoj veřejné infrastruktury. ARI vydává stanoviska a publikace, pořádá
odborné diskuze a kulaté stoly za účasti zahraničních expertů, ministrů a zástupců
investorských organizací v oblasti veřejné infrastruktury a veřejného zadávání.
Více na www.ceskainfrastruktura.cz
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„Aby se společnosti z krize COVID-19 vynořily silnější,
měly by nyní začít rekvalifikovat své zaměstnance.“, McKinsey, 6/2020

ARI přichází v pravý čas. Neočekávaná současná situace nám přinesla řadu výzev,
se kterými se bude muset vypořádat každý po svém. Společnosti si připomněly, že
lidský kapitál, je pro mnohé z nich to nejcennější, co mají. Trendy současného
vývoje v zahraničí, které ARI jako think-tank sleduje, předvídají, jak se Vaše
podnikání bude vyvíjet v blízké budoucnosti. Zejména potřeby na lidské zdroje.
Otázka není, zda vůbec, ale kdo dříve. Přizpůsobení dovedností a rolí
zaměstnanců novým způsobům práce bude zásadní pro budování odolnosti
společností po dnešní krizi. Klíčový dopad nebude mít pandemie samotná, ale
změny, které odstartovala – změny, které většina společností odkládala řadu let na
neurčito, změny, které se dnes nezadržitelně stávají skutečností našeho života.
Je evidentní, že současná situace urychlila přijetí plně digitalizovaných postupů
práce a řízení společností. Pracovníci napříč odvětvími musí přijít na to, jak se
přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám, a společnosti se musí naučit, jak
přizpůsobit své zaměstnance novým rolím a činnostem.
Například prodejní dovednosti se budou muset posunout od dnešního nastavování
videokonferencí k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky ve vzdáleném
„online“ prostředí. Manažeři budou muset přijít na to, jak vést své týmy ve virtuálním
prostředí, jak udržovat soudržnost bez výhody neformální kávy, oběda nebo debaty
na chodbě. Při návratu společností k normálu se pravděpodobně objeví nová sada
dovedností a postupů, které změní jejich efektivitu a rychlost. Výsledkem budou
menší potřeby kancelářských prostor, méně osobních jednání, nebo méně
obchodních cest, zejména těch zahraničních.
Společnost McKinsey, pro naplnění těchto výzev, doporučuje společnostem, aby
rozvíjely digitální a kognitivní schopnosti zaměstnanců, jejich sociální a emoční
dovednosti a jejich přizpůsobivost a odolnost. Nyní je čas, aby společnosti
zdvojnásobily rozpočty na vzdělávání a zavázaly se k rekvalifikaci.
Již dříve bylo obtížné nalézt nové talenty, nedostatek kvalifikovaných expertů je fakt,
který Vás ovšem nemusí omezovat. Nabídněte nové vize stávajícím zaměstnancům
nebo najměte nové a rekvalifikujte je.

McKinsey doporučuje šest kroků k rekvalifikaci:
1. Rychle identifikujte dovednosti, na kterých závisí Váš nový obchodní model.
2. Budujte dovednosti klíčových zaměstnanců rozhodujících pro tento nový model.
3. Zahajte výukové plány šité na míru, aby se odstranily kritické mezery v dovednostech.
4. Začněte hned, otestujte rychle a opakujte – nevyčkávejte.
5. Docílit co největších změn, chovejte se jako malá společnost – ty se dokáží změnit rychleji.
6. Držte si rozpočty na vzdělávání.
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Zaměřte se na dovednosti, která pomohou Vašim zaměstnancům dobře reagovat na změny:
A. Rozšiřte schopnost pracovat v plně digitálním prostředí.
B. Rozvíjejte kognitivní dovednosti, aby klíčoví lidé reagovali na potřebu změn a inovací.
C. Posilujte sociálních a emocionálních dovedností k zajištění účinné spolupráce mezi lidmi.
D. Budujte dovednosti přizpůsobivosti a odolnosti, aby se lidem dařilo během měnící se
situace.

ARI vám přichází vstříc. Pomůže vám neodkládat investice do vašich lidí.
Současná krize bude vyžadovat větší změnu dovedností než finanční krize v roce
2008. Z minulých krizí víme, že společnosti musí jednat rychle, aby si vybudovaly
potřebné pracovní síly. Současná pandemie jen urychlila trend dynamiky změn na
pracovišti.
Společnosti nemohou být odolné, pokud není odolná jejich pracovní síla. Budování
svižné „svalové hmoty“ je nyní prvním krokem k zajištění jejich dalších budoucích
úspěchu.
_____________
Inspirací nám byl článek z května 2020 „To emerge stronger from the COVID-19 crisis,
companies should start reskilling their workforces now“, který stojí za pozornost, naleznete
ho na McKinsey.
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Program vzdělávání zaměstnanců členů ARI
ARI získala pro své členy dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
na vzdělávání zaměstnanců asociací, prostřednictvím které Vám ARI uhradí
100 % nákladů na školení vašich zaměstnanců.
V nabídce je více než 277 jedno a dvoudenních kurzů různých specializací.
Dodavatelem vzdělávání a administrátorem projektu je vzdělávací společnost
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. (www.profima.cz), kterou ARI vybrala veřejnou
zakázkou v květnu 2020. Jedná se o poradensko-vzdělávací společnost
s dlouholetou působností na českém trhu a s bohatými zkušenostmi s obdobnými
vzdělávacími programy.
Projekt nabízí širokou paletu vzdělávacích témat, kvalitní lektory a flexibilní
organizaci vzdělávacích aktivit.
Výhody, které získají členové zapojení do projektu:
1. 100% úhrada vzdělávacího programu.
2. Široký rozsah témat vzdělávacích kurzů z různých oblastí.
3. Kvalitní nabídka lektorů vzdělávacích kurzů.
4. Poradenství a organizační podpora při nastavení vzdělávacích potřeb i
v průběhu realizace kurzů.
5. Nabídka vzdělávání všech skupin zaměstnanců bez ohledu na jejich
pracovní zařazení.
6. Možnost dlouhodobé naplánování vzdělávání – v rámci projektu lze
vzdělávat až do května 2022.
7. Vzdělávací kurzy tzv. na míru – při splnění počtu minimálně 10 účastníků
je možno obsah kurzu předem přizpůsobit požadavkům jedné společnosti.
8. Vzdělávací kurzy mohou být realizovány přímo ve Vaší společnosti při
naplnění minimálního počtu účastníků.
Již nyní se můžete registrovat do projektu a domlouvat si kurzy dle Vašich potřeb.
Vzdělávací program se budou konat až do 31. května 2022.

Profima Effective
Monika Doležalová, m: 739 634 163, e: monika.dolezalova@profima.cz
Ivana Nesvadbová, m: 605 054 938, e: Ivana.nesvadbova@profima.cz
ARI
Gabriela Švancarová, m: 724 930 929, e: pr@ceskainfrastruktura.cz
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„Naplánujte rozvoj svých zaměstnanců až do května 2022,
vyberte pro ně z 277 jedno a dvoudenních kurzů.“

Přehled kurzů v nabídce
I.

Měkké a manažerské dovednosti
Management
- Top Management (6)
- Střední management organizací (6)
- Projektový manažer (8)
- Management společnosti, krizoví manažeři, bezpečnostní technici (6)
- Management společnosti napříč úseky (13)
Osobnostní rozvoj
- Akademie vědomé komunikace a vztahů (5)
- Akademie koučinku (11)
- Efektivní manažer (6)
- Akademie zdraví a well-being (3)
- Další témata z oblasti osobnostního rozvoje (15)
HR Management
- Personalistika (5)
- HR manažeři, personalisté (17)
Marketing
- Specialisté marketingu, samostatní marketingoví pracovníci (14)

II.

Ekonomické, účetní a právní
- Ekonomické kurzy (21)
- Účetní kurzy (53)
- Právní kurzy (92)

III. Obecné IT
- Navrhování / vývoj / projekty (23)
- MS Office (14)
- Grafika (7)
- Ostatní (5)
Podmínky:
- Program trvá do května 2022.
- Možnost čerpání musí být zkontrolována v rámci pravidel de minimis.
- Maximální čerpání do výše EUR 200 000 (5 mil. Kč) v rámci jedné skupiny dle
pravidel de minimis.
- Jeden zaměstnanec se může zúčastnit maximálně 10 kurzů.
- Minimální počet účastníků kurzu je 10, maximální 12.
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„Vládní

Koncepce BIM předpokládá, že od roku 2022 budou nadlimitní
veřejné zakázky zadávány s využitím BIM. Významná většina veřejných
zadavatelů k využívání metody BIM přistoupí sama na základě vlastní snahy
inovovat a zefektivňovat své dosavadní postupy.“

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ
Členové ARI si připravili programy školení, které tematicky pokrývají potřeby pro
různé úrovně odpovědnosti na stavebních projektech. Školení vychází
z metodických dokumentů InfraBIM, které členové ARI publikovali jako doporučení
pro veřejné zadavatele a jejich pilotní projekty. InfraBIM vychází z již získaných
praktických zkušeností z pilotních projektů v prostředí ČR. Úroveň kvality bude
potvrzena udělením certifikátu InfraBIM.

I.

BIM modelář (4 kurzy)
Autodesk Revit – základní kurz
Autodesk Revit – mírně pokročilí
Autodesk BIM360Docs
Autodesk Navisworks

II.

BIM koordinátor (7 kurzů)
Návrh projektového prováděcího plánu
Koordinace procesů projektu
Datový sklad stavby
Správa informací v projektu – CDE
Autodesk Revit – základní kurz
Autodesk Naviswork
Autodesk BIM360Docs

III. BIM manažer (10 kurzů)
Příprava, plánování a organizace projektu
Monitoring a řízení změn projektu
Návrh projektového prováděcího plánu
Řízení parametrů a vztahů v projektu
Role a práce manažera projektu
Datový sklad stavby
Správa informací v projektu – CDE
Autodesk BIM360Docs
Autodesk Revit – základní kurz
Autodesk Navisworks
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Další tematicky zaměřené kurzy
ARI dále připravuje další tematicky zaměřené kurzy šité na míru potřeb svým členům.
Nebude se jednat pouze o téma digitalizace, ale také o témata z právní, ekonomické
a technické oblasti.
V případě zájmu o kurzy, které jste nenašli v současné nabídce, ale máte o ně zájem,
prosíme, kontaktujte nás. Rádi Vám je nabídneme ušité na míru podle vašich
potřeb a představ.

Máte zájem a nejste členem ARI? Nevadí
Od června 2020 vytvořila ARI členství Přidruženého člena pro společnosti ze
soukromého sektoru, které nejsou a neplánují se stát řádným členem ARI, ale mají
zájem využít vzdělávací program, který ARI nabízí svým členům. O Přidružené
členství může požádat jakákoliv společnost zapsaná v obchodním rejstříku. Stačí
zaslat vyplněnou přihlášku na office@ceskainfrastruktura.cz. Udělení členství
podléhá schválení řídícím výborem ARI, který je jejím statutárním orgánem.
Více na: www.ceskainfrastruktura.cz/stante-se-clenem/
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Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) | Czech Infrastructure Association
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu L, vložce číslo 14856 s identifikačním číslem: 26671395 a DIČ: CZ26671395.
(V letech 2004–2012 vedená jako Asociace PPP).
Tomáš Janeba, Prezident ARI | m: +420 606 640 251 | e: tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz
Gabriela Švancarová, Public Relations | m: +420 724 930 929 | e: pr@ceskainfrastruktura.cz
Kancelář:
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. | 110 00 Praha 1, Na příkopě 583/15, Česká republika
e: office@ceskainfrastruktura.cz | www.ceskainfrastruktura.cz

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
vzdělávací a poradenská společnost
Kudlov 500, 760 01 Zlín
IČO: 25568027 | DIČ: CZ25568027
m: +420 603 146 964 | e: info@profima.cz | www.profima.cz
Manažerky programu s ARI:
Monika Doležalová, m: 739 634 163, e: monika.dolezalova@profima.cz
Ivana Nesvadbová, m: 605 054 938, e: Ivana.nesvadbova@profima.cz
Školicí střediska:
Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Maková 583, 252 43 Průhonice u Prahy
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