TISKOVÁ ZPRÁVA

Pilotní výuka pro řemeslníky byla slavnostně ukončena
V Telči 17. října 2014
V pátek 17. října 2014 proběhlo v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Telči slavnostní ukončení pilotního ověření nově vznikajícího vzdělávacího programu „Řemeslná
obnova historických staveb“. Vzdělávací program byl určen zájemcům o specializaci na památkovou obnovu.
Získané vědomosti by měly pomoci úspěšným absolventům posílit jejich konkurenceschopnost a památkám
zajistit kvalifikované řemeslníky a odborníky, kteří budou ovládat specifický soubor řemeslných postupů a
budou mít patřičný přehled a cit pro památkovou obnovu.
Na slavnostní akci, jejíž součástí bylo předání osvědčení absolventům vzdělávacího programu,
přijali účast generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková, radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marie Kružíková, místostarostka
města Telče paní Hana Müllerová a další hosté. Přítomen byl také realizační tým projektu včele s hlavním
odborným garantem PhDr. Zdeňkem Váchou.
„Věřím, že pilotní kurz měl svůj smysl a že najde trvalé místo v nabídce řemeslných zdatností
v oblasti obnovy kulturních památek“, sdělila absolventům vzdělávacího programu generální ředitelka NPÚ
Naděžda Goryczková. „Byla bych ráda, kdyby se tyto kurzy staly trvalou součástí vzdělávání nejen zde v Telči,
ale i v ostatních krajích“, dodala.
„Je to první kurz tohoto typu, který u nás probíhá. Velký zájem řemeslníků je signálem pro to, že o
tuto oblast a o tyto otázky je zájem. To potvrdila účast na kurzech a nasazení absolventů vzdělávacího
programu. Jejich zaujetí je pozitivním signálem pro státní památkovou péči,“ doplnil hlavní odborný garant
projektu Zdeněk Vácha.
Pilotní běh úspěšně absolvovalo na osmdesát účastníků, kteří získali certifikát o absolvování. Po
vyhodnocení pilotáže budou další běhy kurzů připraveny pro příští a následující roky. Pilotáž probíhala od jara
tohoto roku a prověřovala realizaci celkem devíti kurzů, každý se stovkou hodin výuky zahrnující jak
teoretické přednášky, tak praktické semináře. Realizace projektu je spolufinancována z 85% z Evropského
sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Více informací o projektu získáte na internetových stránkách
www.obnovakulturnihodedictvi.cz.
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