1. TISKOVÁ ZPRÁVA

Odborně řemeslná obnova objektů a předmětů kulturního dědictví
Telč, 30.4.2013

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči dne 1. dubna 2013 zahájilo v Kraji
Vysočina realizaci dvouletého projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního
vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“, podpořeného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program "Odborně řemeslná obnova předmětů kulturního
dědictví" v rámci dalšího vzdělávání odborných pracovníků, zabývajících se obnovou kulturních
památek a předmětů kulturního dědictví, a zvýšit tak vzdělanost a konkurenceschopnost v této
oblasti. Vzdělávací program nabídne příležitost seznámit se s nejnovějšími postupy v rámci obnovy
kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče. Program
bude zahrnovat devět oborových modulů, každý v rozsahu 100 h výuky, rozdělené na teoretickou
část a praktické semináře, které budou přednostně probíhat na ohrožených objektech
památkového fondu ČR v rámci Kraje Vysočina; výukové metody budou doplněny e-learningovým
portálem zahrnující instruktážní videosekvence a dvěma studijními oporami ve formě tištěných
publikací.
Pilotní ověření jednotlivých modulů vzdělávacího programu bude probíhat v průběhu roku
2014 a počítá s kapacitou 90 účastníků. Předpokladem účasti v programu je středoškolské vzdělání
(i bez maturity) a trvalé bydliště či výkon práce v Kraji Vysočina. Pokud nebude dostatek zájemců
z Kraje Vysočina, bude až 30% kapacity kurzů doplněno zájemci z jiných krajů. Vzdělávání bude
účastníkům poskytováno zdarma, v případě potřeby bude účastníkům hrazeno ubytování.
Účastníci získají osvědčení o absolvování pilotního kurzu vzdělávacího programu.
Výzva k přihlášení do kurzů bude vyhlášena na počátku roku 2014.
Dle zaměření modulu budou kurzy vhodné v 1. modulu pro vlastníky a správce památek, odborné
kapacity ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a historických objektů
(stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborní
pracovníci výkonné i odborné složky státní památkové péče.
Dalšími účastníky v profesních modulech 2-9 pak budou odborní řemeslníci z oborů: zedník
a omítkář, štukatér, kameník/dlaždič, truhlář, tesař, malíř a natěrač, kovář/zámečník a pokrývač.
V letech 2015 -2017 bude NPÚ následně organizovat další kola tohoto vzdělávacího programu, kdy
již náklady na vzdělávání ponesou účastníci programu.
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Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu Národního památkového ústavu a jeho
územního odborného pracoviště v Telči.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat e- mailem: severova.marcela@npu.cz (manažerka
projektu).
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