
ČVS ve svém projektu zajistí ve spolupráci s provinciemi ve VSR pro své kolektivní členy ve
Vietnamu kvalitní nábor, výběrové praktické zkoušky vietnamských zájemců podIe zadání
firem z ČR, ověření pravosti aktuálního výpisu z trestního rejstříku zájemce, ale také potvrzení
o zdravotním stavu z vietnamské nemocnice i výučního listu, nebo případného potvrzení
praxe žadatele o práci v ČR. Realizací našeho projektu ve Vietnamu je plnou mocí pověřen
náš kolektivní člen firma Katan Job s.r.o. z ostravy. Autorem a řídícím manažerem projektu je
předseda ČVS Marcel Winte1 který nad tímto projektem převzal záštitu,

Projekt ČVS ,,Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám" zahrnuje také spo|upráci v oblasti
vyššího odborného vzdělávání, s cílem připravit potřebné nové odborníky pro Vietnam. Náš

kolektivní člen Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě umožní letos 30 a v dalších
letech každý rok 90 vietnamským maturantům studium na této škoIe v ČR, aby se z nich stali

vysoce kvalifikovaníi specializovaní odborníci v oblastech vodohospodá řských staveb, staveb
pro ekologickou ochranu pitné vody, pro výstavbu i opravy plavebních kanálů, pro stavby
spojené se zavedení ceIostátního systému odpadového hospodářství a pro výstavbu
dopravních staveb (žeIeznic, dá|nic, silnic a dalších přepravních systémů). Záštitu nad tímto
vzděláním převzal evropský vzdělávací Campus Veolia v ČR. Maturanti z Vietnamu absolvují
nejdříve na VOŠ stavební ve Vysokém Mýtě 6 měsíční intenzivní kurs českého jazyka a v
dalším školním roce zahájí 3leté studium, ve kterém bude výuka češtiny, ale například i
angličtiny, pokračovat. Po dokončení studia získají absolventi tituly Bc (Bakalář) a DiS

(Diplomovaný Specialista), aIe také získajívelmi významný Europass o vzdělání, který zaručuje

uznáníje,jich vyššího odborného vzdělání ve všech zemích Evropské unie (EU).

Výhodou pro pracovníky i studenty Z Vietnamu je velmi dobře integrovaná 70 tisícová

vietnamská komunita v ČR, možnost nákupu tradičních vietnamských potravin a ovoce i

zeleniny Ve Vietnamských tržnicích, dále vietnamské restaurace a bistra, kulturní a sportovní
akce Vietnamců v celé ČR, obliba Vietnamců u české veřejnosti a aktivity naší Česko-

vietnamské společnosti, která existuje již 19 |et a je nejstarší i největŠÍ ce|ostátní organizací

přátel Vietnamu v české republice. Marketingem na úřadech práce v čR jsme zjistili, že firmy

v čR potřebují nutně 10 097 pracovníků a to ]"897 švadlen, šiček, tkadlen a přadlen, dále

1390 svářečů,4468 dělníků do výroby,810 soustružníků kovů, ].42 dělníků na obsluhu CNC

strojů, 294 elektrikářů, 537 klempířů i 559 truhlářů a dělníků pro výrobu nábytku i jiných

dřevěných výrobků. A právě tyto pracovníky lze pozvat a získat z vietnamu. uvítaIi jsme, že

realizaci tohoto našeho projektu se zájmem sledu,jí nejen poslanci parlamentu ČR, aIe také

mnohé sdělovací prostředky v čR, včetně deníků Mladá fronta Dnes a Haló noviny, či

pod nikatelsko-ekonomickéh o měsíčníku Prosperita a ce Iostátn Í veřejnop rávn Í Česká televize.

Chceme pomoci naší ekonomice - chceme pomoci Vietnamu, chceme posílit přátelství a

tradiční vzájemnou spolupráci České republiky svietnamskou socialistickou republikou.
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