Zpravodaj 1 – Prosinec 2014

Uvedení nového projektu TREVCET Core Curriculum
pro skippery pracující bez hranic!
Nový projekt TCC-SCV
Je nám potěšením seznámit vás s prvním
zpravodajem projektu TCC – SCV. Tato
zkratka
znamená
TRECVET
základní
osnovy pro skippery malých komerčních
plavidel (TRECVET Core Curriculum for
Skippers of Small Commercial Vessels).
To je stále asi málo jasné. Jedná se o
nový, EU financovaný projekt, který se
zaměřuje
na
pracovní
omezení
profesionálních skipperů malých plavidel
v rámci
Evropské
unie.
V tomto
Zpravodaji vysvětlíme o čem projekt je,
kdo je účastníkem projektu a co se bude
v následujících dvou letech dělat. Náš tým
uvítá jakékoli, kdykoli zaslané dotazy,
komentáře a nápady. Pošlete prosím svou
zprávu na info@tcc-scv.eu, děkujeme.

Proč kvalifikace skipperů nejsou
uznávané napříč EU
Přestože existuje jednotný vnitřní trh a
administrativní procedury jsou velmi
zjednodušené pro obyvatele EU, ať se to
týká místa pobytu nebo studia kdekoli v
Evropě, určité profesní licence stále
nejsou uznávané v různých členských
zemích.
Zatímco námořníci obchodních lodí se
mohou těšit s celosvětové mobility díky
mezinárodním standardům uvedených v
IMO Standardy pro výcvik, kvalifikaci a
strážní
službu
(STCW)
konvence,
neexistuje
podobný
ekvivalent
pro
skippery plavidel do 24 m délky.
Zpět do roku 2011, kdy EU financovaný
projekt
TRECVET
vyvinul
TRECVET
srovnávací nástroj určený k zavedení
přehlednosti a jednoduchosti osnov, když
porovnal
tři
národní
kvalifikace
požadované pro profesionální skippery
pracujících pod svou vlajkou:
•

německý
(SSS),

•

španělský
“Patrón
Profesional
Embarcación de Recreo” (PPER) a

•

britský
“Yachtmaster
Commercial”.

“SportSeeSchifferschein”
de

Offshore

Co je nového?

Poznejte partnery

Počínaje zářím 2014 následuje projekt
TCC-SCV, který rozšíří stávající TRECVET.
13 – 14 listopadu se všech deset, na
projektu zúčastněných partnerů sešlo na
zahajovacím setkání v Palma de Mallorca
(Španělsko) aby se dohodli na cílech a
činnosti pro následující dva roky.

TCC-SCV projekt zahrnuje 10 partnerů z 9
zemí, jmenovitě z Belgie, Chorvatska,
České Republiky, Francie, Německa,
Rumunska, Slovinska, Španělska a Velké
Británie. Níže o nich najdete více.

TCC-SCV
rozšíří
stávající
srovnávací
software na 6 národních kvalifikací z
Chorvatska,
Francie,
Německa,
Slovinska, Španělska a Velké Británie.
Srovnávací
software
uvede
rovněž
informaci o společných požadavcích všech
šesti kvalifikací a rovněž o jejich
vzájemných rozdílech. Tato informace
bude dále předána námořním administrativám
České
Republiky
a
Rumunska,
kde
bude použita při
odpovídajícím
právním
zavedení
profesionálních licencí.
Detailní analýza jak teoretických, tak
praktických základních požadavků každé
národní
kvalifikace,
získaná
pomocí
projektu
TCC-SCV,
bude
informací
požadovanou námořními administracemi
k seznámení se s kvalifikacemi v ostatních
zemích.
Získaný
softwarový
nástroj
bude
představen v Bruselu (Belgie) v červnu
2016 při příležitosti závěrečné konference,
které se zúčastní instituce EU, národní
námořní administrativy, školicí instituce,
profesionální
kapitáni
a skippeři
a
průmyslové asociace.
Webové
stránky
projektu
jsou
dostupné
na
www.tcc-scv.eu Prosím,
neváhejte kontaktovat členy projektu na
info@tcc-scv.eu

Sea Teach je vedoucím
projektu a v předchozím
projektu
TRECVET
byla
rovněž
hlavním
partnerem
a
koordinátorem. Britskou RYA akreditovaná
jachetní škola a charterová společnost se
sídlem v Cala D´or / Mallorca, má Sea
Teach patnáctiletou praxi s výcvikem
profesionálních a rekreačních skipperů.
Díky svým charterovým aktivitám je
rovněž
seznámena
s
problémy
a
administrativními
zákrutami,
které
vyplývají
z
nedostatku
vzájemného
uznávání kvalifikací mezi jednotlivými
zeměmi EU. Jako vedoucí partner, je Sea
Teach zodpovědná za celkové řízení
projektu, rozvoj softwarových nástrojů a
bude působit jako expert na analýzu
kvalifikací. Více na www.sea-teach.com
European Boating Industry
je
Evropskou
asociací
se
sídlem v Bruselu reprezentující
lodní sektor na úrovni EU.
Jejím úkolem je vést aktivity
spojené s rozšířením povědomí
o projektu mezi lodní komunitou a rovněž
regulátory na národní a EU úrovni, jako
jsou profesionální skippeři a jejich
zaměstnanci,
charterové
společnosti,
potápěčské kluby, mariny, lodní stavitelé,
jachetní školy a jejich klienti, národní
námořní administrativy a Evropské instituce.
Více na www.europeanboatingindustry.eu

Fakulta Námořních Studií
při
univerzitě
v
Rijece
(Chorvatsko)
je
nejstarší
vysokoškolskou námořní a
školicí institucí v oblasti Jadranu.
Má zkušenosti s námořním výzkumem,
výukou a praktickým výcvikem studentů a
námořníků zaměstnaných na obchodních a
rybářských lodích a rovněž na rekreačních
jachtách (více než 1300 uchazečů za rok).
Zaměstnanci Fakulty Námořních Studií
jsou
členy
výborů
Chorvatského
Ministerstva
námořních
záležitostí,
dopravy a infrastruktury.
Jsou zodpovědní za přípravu vzdělávacích
pravidel, výcvik a garanci certifikátů
profesionálních
a
neprofesionálních
mořeplavců.
Fakulta bude národním expertem pro
chorvatské
kvalifikace.
Více
na
www.uniri.hr

APL (Asociace lodního
průmyslu)
je
Českou
asociací lodního průmyslu a
je členem European Boating Industry.
Její členové zahrnují lodní stavitele,
prodejce lodí, charterové společnosti,
jachtařské školy, servisní střediska atp.
APL prosazuje lodní aktivity jak na
vnitrozemských vodách, tak na moři. APL
je
národním
expertem
na
české
kvalifikace. Více na www.aplcz.cz

FIN
(Fédération
des
industries
nautiques je
Francouzskou asociací lodního
lodního průmyslu, je zakládajícím členem
European Boating Industry. S přibližně
700 členy reprezentuje vice než 80%
obratu lodního průmyslu ve Francii.
Spolupracuje s Francouzskými autoritami,
napomáhá a radí svým členům v mnoha
sférách: legislativě, sociální sféře, při
výcviku, v ekonomických a technických
otázkách a předává informace veřejnosti a
médiím. FIN bude národním expertem pro
na
francouzské
kvalifikace.
Více
www.fin.fr
BVWW
(Bundesverband
Wassersportwirtschaft)
je
Německou námořní federací a je
zakládajícím členem European
Boating Industry. Zastupuje lodní průmysl
a vodní sporty v Německu. Je v neustálém
kontaktu s většinou příslušných výborů a
členů parlamentu, zúčastní se konzultací a
rozhodovacích procesů týkajících se všech
vodních sportů. Bude národním expertem
pro
německé
kvalifikace.
Více
na
www.bvww.org
Námořní
univerzita
v
Constantě
je
Rumunskou
vysokoškolskou a výzkumnou
institucí se dvěma fakultami
(Navigační fakulta a Elektromechanická fakulta). Se sídlem u Černého
moře je cílem university výcvik budoucích
profesionálů v aktivitách souvisejících s
námořní
dopravou
a
vědeckým
výzkumem.

Její zaměstnanci rovněž podporují svými
odbornými znalostmi rekreační sektor.
Bude národním expertem pro rumunské
kvalifikace. Více na www.cmu-edu.eu/ENG
Spinaker je největším
Slovinským poskytovatelem námořního vzdělávání a výcviku.
Nabízí celý rozsah kurzů včetně kurzů pro
malá
komerční
plavidla,
vzdělávací
materiály jako jsou knihy, kurzy elearning a téměř 200 videí. Spinaker bude
národním
expertem
pro
slovinské
kvalifikace. Více na www.spinaker.si

ANPPER (Asociación Nacional
de Patrones Profesionales de
Embarcaciones de Recreo) je
španělskou asociací zastupující
profesionální skippery pracujících na
rekreačních lodích.
Byla založena v roce 2011, sdružuje 200
členů, kteří jsou všichni profesionálními
skippery.
ANPPER
bude
národním
expertem pro přezkoumání španělských
kvalifikací. Více na www.anpper.com

Naše dosavadní práce od setkání v
Palma de Mallorca
Projekt TCC-SCV byl oficiálně zahájen 1
září 2014 a potrvá 2 roky do srpna 2016.
Zahajující setkání v Palma de Mallorca
konané 13 – 14 listopadu 2014 bylo
příležitostí pro všech 10 partnerů, aby se
osobně poznali a naplánovali práce na
projektu na následujících 6 měsíců. Každý
bude přitom vést v patrnosti, že cíle
projektu budou dosaženy do poloviny roku
2016.
První měsíce projektu TCC-SCV se národní
experti zaměří na přezkoumání a analýzu.
Osnovy šesti kvalifikací z Chorvatska,
Francie, Německa, Slovinska, Španělska a
Velké Británie budou analyzovány a
zavedeny
do
softwarové
databáze
nazývané MultiFex.
Souběžně s tím, vytvoří projekt TCC-SCV
komunikační nástroje. Bude spuštěna
nová stránka
www.tcc-scv.eu. Projekt
rovněž bude informovat a zavede výměnu
informací v sociálních platformách:
www.twitter.com/TccScv
www.facebook.com/trecvet

SeaRegs
se
britskou
společností
se
sídlem
v
Devonu,
nabízející
mořeplavcům výcvik v rámci
rekreačních kvalifikací a mezinárodních
kurzů STCW (RYA, MCA, STCW < 500 GT).
Provádí rovněž poradenství národním
organizacím a vládám (na příklad Turecko,
Čína při výcviku instruktorů). SeaRegs
bude národním expertem pro posouzení
britských
kvalifikací.
Více
na
http://searegs.co.uk/

www.linkedin.com/groups?home=&gid=4458
856&trk=anet_ug_hm

Každých 6 měsíců bude publikován leták s
informací o projektu a jeho postupu. Leták
bude přeložen a bude dostupný v jazycích
zemí zúčastněných na projektu: anglicky,
francouzsky, německy, španělsky a rovněž
česky, chorvatsky, rumunsky a slovinsky.
Plánované akce, konference a prezentace
se budou konat v průběhu 2015. Nejlepší
cestou jak být v obraze, je zaregistrovat
se do schránky mailových adres na
info@tcc-scv.eu.
Děkujeme.

