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V posledných rokoch sa Európa stretáva s rekordne vysokou nezamestnanosťou a sektor
informačných a komunikačných technológií (ICT) bojuje s problémom výrazného deficitu
skúsených zamestnancov. Aj napriek voľným pracovným miestam narážajú starší zamestnanci
ICT na bariéry, ktoré sťažujú profesijnú mobilitu v rámci ich sektoru. Práve táto problematika
je ústredným bodom projektu „CAMEO - Profesijná mobilita starších zamestnancov v Európe“
financovaným Európskou komisiou.
Mobilita zamestnancov zaujíma vysoké miesto medzi politickými prioritami Európskej únie,
pretože umožňuje riadiť rôzne spoločenské trendy. Predpokladá sa, že profesijná mobilita
môže priniesť sociálno-ekonomické výhody tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom.
Avšak medzi staršími zamestnancami, zvlášť v sektore ICT, pozorujeme tendencie k
obmedzeniu mobility. Starší zamestnanci (pre potreby tohto výskumu definovaní ako
zamestnanci starší ako 45 rokov) sa vyznačujú modelmi menšej mobility a ich profesijná
mobilita je z rôznych dôvodov motivovaná negatívnymi predpokladmi.

Metodológia:
Výskum CaMEO zahrňoval analýzu smerov aktivít, praktík a postojov zamestnancov v sektore
ICT a smeroval k ich preskúmaniu v súvislosti s mobilitou starších zamestnancov. Bol vykonaný
medzi septembrom a decembrom 2014 v 11 krajinách. 136 zamestnávateľom v sektore ICT v
12 európskych krajinách bol zaslaný online dotazník. Medzi respondentmi sa ocitli majitelia
firiem, HR manažéri, výkonní riaditelia aj vedúci ICT oddelení vo verejných a súkromných
inštitúciách, vrátane firiem zo sektoru MSP. Otvorené otázky sa vzťahovali k smerom
postupovaní platných na pracovisku respondentov a vnímania profesijnej, geografickej a
virtuálnej mobility. Profesijná mobilita sa pritom definuje ako prechádzanie z jednej profesijnej
role do inej, geografická mobilita ako presťahovanie sa do inej lokality z pracovných dôvodov a
virtuálna mobilita ako schopnosť zapojiť sa do úloh vykonávaných na inom mieste alebo inej
profesijnej role bez faktickej nutnosti zmeniť fyzicky svoju lokalizáciu alebo profesijnú rolu.

PROFESIJNÁ
MOBILITA

doplňujúce sa podmienky
GEOGRAFICKÁ MOBILITA

 E-learning
VIRTUÁLNA MOBILITA

Zistenie:

 Telepráca
 Práca s využitím
počítačových technológií
 Skupinová práca
 Práca z domu

Vnímanie geografickej mobility
starších zamestnancov zo sektoru ICT zamestnávateľmi
Respondenti sa stotožňujú s tvrdením, že geografická
mobilita so sebou nesie niekoľko dôležitých výhod.
Respondenti napríklad tvrdia, že mobilita tohto typu
zaistí väčší výber práce, čo sa podieľa na lepšom
prispôsobení ponuky a dopytu po schopnostiach
zamestnancov a tiež stimuluje kreativitu. Geografická
mobilita zlepšuje hospodárenie s časom uvedenia
výrobku na trh a multietnické pracovné prostredie
odráža sociálne-demografický profil zákazníkov, čo
prináša výhody pre obchod. Navyše umožňuje efektívne
odovzdávanie znalostí v rámci rôznych regiónov. V
skutočnosti je ale realizácia geografickej mobility
komplikovaná. Je komplikované určiť interný personál
na manažérske IT pozície na iných trhoch a prenášať
kvalifikovaných

zamestnancov za účelom zaistenia obehu znalostí v
regiónoch, ktoré to potrebujú. Podľa respondentov sa na
takomto faktickom stave podieľa skutočnosť, že si starší
zamestnanci ICT oddelenia chcú zachovať dosiahnutú
životnú úroveň a rovnováhu medzi profesijným a
súkromným životom, môžu mať ťažkosti prispôsobiť sa
novým podmienkam (práci) a tiež im môžu chýbať
dostatočné jazykové kompetencie. Súčasné ponuky
využívania pri nábore ICT zamestnancov z iných krajín,
ako je ďalší plat, bývanie alebo služobné auto (s
vodičom) nie sú účinné. Dokonca ponuky zahrňujúce
úhradu nákladov na dochádzanie niekoľkokrát týždenne
do krajiny s dopytom osobe, ktorá sa nechce
presťahovať
natrvalo,
nepredstavujú
dostatočnú
stimuláciu.

Na pomoc firmám v oblasti týchto výziev spojených s mobilitou je potrebné investovať zdroje R&D do:
lepšieho riadenia prívodu zamestnancov sektoru ICT z krajín juhu a východu do krajín severu a západu,
lepšieho pochopenia, ako opätovne naberať starších zamestnancov sektoru ICT,
prenášanie práce do regiónov s nízkou úrovňou zamestnanosti, namiesto prenášania ľudí do regiónov, kde je dopyt po
zamestnancoch.
Aktivity propagujúce mobilitu cielenia na starších zamestnancov by mali byť tiež vtelené do systémov odmeňovania
jednotlivých inštitúcií alebo štátov.

Príklad dobrej praxe z oblasti geografickej mobility:
„59ročný švajčiarsky technik sa presťahoval do Indie a ujal sa tu celkového vedenia technického oddelenia v tunajšom
podniku. Pre firmu to bol veľký úspech, pretože tento zamestnanec disponoval obrovskými špecializovanými znalosťami.
V Indii sa mohol preukázať všetkými svojimi skúsenosťami. Pred tým, než sa ujal vedenia, dosahoval obrat 70 mil.,
potom narástol na 1,4 mld” (R68).

Vnímanie profesijnej mobility starších
zamestnancov zo sektoru ICT zamestnávateľmi
Respondenti súhlasili s tvrdením, že je profesijná mobilita nevyhnutná k tomu, aby mohli využívať zdroje
kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa dokážu adaptovať zmeneným nárokom. Napríklad, zaistenie možnosti
profesijného rozvoja je základom riadenia udržania zamestnancov na pracovisku. Prostriedky z oblasti profesijnej
mobility vedú k lepšiemu rozpoznávaniu schopností a skúseností zamestnancov, čím optimalizujú plánovanie ľudských
zdrojov. Interné prijímacie konanie sa spája s nižšími nákladmi na prijímacie konanie a školenie. Interná profesijná
mobilita je teda respondentmi vysoko cenená.
Respondenti navyše spochybnili, či majú starší
Avšak aj napriek ich záujem o postup v rámci firmy,
zamestnanci skutočný záujem o rozvoj svojej kariéry
respondenti predpokladajú, že starší zamestnanci
v životnom okamžiku, v ktorom sa práve nachádzajú.
oddelenia ICT:
Na zvýšenie profesijnej mobility medzi staršími
môžu vykazovať menší potenciál v oblasti
zamestnancami sektoru ICT, je potrebné investovať
inovatívnosti,
zdroje R&D do:
 dávajú prednosť stabilnému pracovisku oproti
vypracovania lepších nástrojov hodnotení možností a
premenlivému,
skúseností
starších
zamestnancov
v
rozsahu
 majú ťažkosti s aktualizovaním alebo rozširovaním
systematického potvrdzovania kompetencií, ako je
svojich kompetencií a tiež sa zvládnutím rýchlo sa
vedenie IT projektov, testovania softwaru alebo
meniacich zdrojov znalostí.
riešenie problémov z oblasti bezpečnosti systémov,
čo sú typické schopnosti starších zamestnancov
sektoru ICT,
 štandardizácia popisov pracovných pozícií,

efektívna
propagácia
výhod
plynúcich
zo
zamestnávania starších zamestnancov.

Príklad dobrej praxe z oblasti profesijnej mobility:
„V súčasnosti máme všade digitálne bankovníctvo. Niektoré osoby zamestnané v bankovom sektore boli po dlhú dobu
svedkami obrovskej zmeny - od predošlého používania úplne základných schopností po súčasnú úplnú digitalizáciu. V
dôsledku toho musia odovzdávať svoje schopnosti ďalej. Ale my ponúkame programy pre túto oblasť. Niektoré sú povinné,
iné dobrovoľné. Starší zamestnanci disponujú obrovskými znalosťami a skúsenosťami, o ktoré sa môžu podeliť,
možnosťami, hodnotami a schopnosťami z oblasti obsluhy zákazníka” (R116).

Vnímanie virtuálnej mobility starších
zamestnancov zo sektora ICT zamestnávateľmi
Všetci respondenti vo svojich organizáciách využívajú, prinajmenšom do istej miery, virtuálnu mobilitu. Je tomu tak,
pretože so sebou nesie značné ekonomické výhody, ktoré umožňujú ušetriť čas a peniaze, podporuje medzinárodný
rozvoj sektora ICT a zväčšuje integráciu procesov.
Virtuálna mobilita je zvlášť dôležitá pre starších zamestnancov (ICT oddelenie):
v prípade zdravotných problémov, keď sa geografická mobilita spája s príliš veľkým rizikom (napr.
nebezpečenstvo trombózy v priebehu cesty lietadlom), uľahčujú nástroje pre virtuálne konferencie účasť na
schôdzkach,
v oblasti zväčšenia množstva voľného času, nástroje telepráce uľahčujú uchovanie rovnováhy medzi profesijným a
súkromným životom,
v oblasti účasti na školeniach a zvyšovaní kompetencií, e-learningové nástroje uľahčujú prístup bez nutnosti
cestovania,
 v prípade zmien lokalizácie pracoviska sa starší zamestnanci nemusia sťahovať.
Bohužiaľ respondenti často dodávali, že starší zamestnanci sektora ITC disponujú obmedzenými alebo neaktuálnymi
ICT kompetenciami v oblasti tímovej práce využitím počítačových technológií alebo e-learningových nástrojov. Podľa
respondentov preferujú starší zamestnanci tiež stretnutie naživo oproti tým virtuálnym.
Okrem negatívnych pozorovaní z oblasti schopnosti starších zamestnancov k efektívnemu využívan iu virtuálnych
technológií, si respondenti tiež povšimli, že:
sú virtuálne nástroje, ktoré majú umožniť prácu na diaľku, menej efektívne než sa od nich očakáva a vyžadujú väčšie
investície;
virtuálna mobilita môže viesť k sociálnej izolácii a pôsobí na rovnováhu medzi profesijným a súkromným životom,
pretože obdobia odpočinku sa stávajú viac „rozkúskované“.
V odpovedi na tieto problémy náleží investovať zdroje R&D do:
pokročilej infraštruktúry pre virtuálnu mobilitu,
lepších technológií e-práce, čo má zvláštny význam v prípade starších zamestnancov.

Príklad dobrej praxe z oblasti virtuálnej mobility:
„Virtuálna mobilita môže predstavovať východiskový bod pre efektívnu profesijnú a geografickú mobilitu” (R43).
„Virtuálna mobilita je jedným z najlepších spôsobov, ako môžu starší zamestnanci ICT oddelenia dbať o svoju kvalifikáciu
s pomocou virtuálnej mobility” (R49). „Výhodou je isto väčšia rovnováha medzi profesijným a súkromným životom,
pretože cestovanie je drahé, bola by zaistená internalizácia pracovného prostredia pre starších zamestnancov ICT a
možnosť vytvoriť medzinárodné pracovisko, napr. v prípade rizika trombózy. Vidím samé výhody a žiadne vady” (R82).

Odporúčanie v oblasti smerov aktivít

Kompetencie, kvalifikácia a uznateľnosť

Na základe odpovede na dotazník ohľadom terajších
smerov postupu a aký prístup je potrebný na zlepšenie
mobility starších zamestnancov sektoru ICT sa odporúča
prijatie nasledujúceho prístupu:



Mobilita
prehĺbenie
systému
prispôsobujúceho
nedostatky
navýšenia e-kompetencií v rôznych geografických
oblastiach,
zrušenie národných bariér voľného pohybu v zmysle
systému sociálneho poistenia a dôchodkov na strane
zamestnancov a daňového systému na strane
zamestnávateľov,
upravenie inštitucionálnej problematiky práce na diaľku;
 sprístupnenie prostriedkov na pomoc v oblasti nákladov
na presťahovanie pre firmy, ktoré odosielajú a prijímajú
zamestnancov,
zaistenie znalostí ohľadom bariér a prekážok pre
geografickú mobilitu starších zamestnancov oddelenia
ICT, aby bolo uľahčené aplikovanie zacielených stratégií
prijímacích konaní a skrátenie etapy hľadania
zamestnancov,
 oceňovanie firiem a iných subjektov, ktoré zavádzajú
programy
propagujúce
mobilitu
medzi
staršími
zamestnancami oddelenia ICT.

zvýšenie povedomia o hodnote „nedigitálnych“
schopností a kompetencií starších zamestnancov
sektoru ICT na prevážanie vekovej tendencie v oblasti
modelov mobility,
 zlepšenie metód a nástrojov, ktoré slúžia na
rozpoznávanie schopností a kompetencií starších
zamestnancov oddelenia ICT;
 zovšeobecnenie terajších stratégií a nástrojov riadenia
veku starších zamestnancov (oddelenia ICT), ako sú
programy mentoringu a výmeny znalostí s kolegami
na rovnakej profesijnej úrovni,
 zovšeobecnenie terajších stratégií a nástrojov riadenia
veku starších zamestnancov (oddelenia ICT), ako sú
programy mentoringu a výmeny znalostí s kolegami
na rovnakej profesijnej úrovni,

vytvorenie
sociálnej
platformy
pre
starších
zamestnancov oddelenia ICT pre potreby výmeny
názorov a skúseností s kolegami na rovnakej
profesijnej úrovni.

Technológia


ďalšie zlepšenie a integrovanie
virtuálnych nástrojov ICT.

infraštruktúr

a

Závery
Respondenti si jasne cenia geografickú a profesijnú mobilitu, pretože oba tieto typy firmám prinášajú významné
výhody. Zdá sa ale, že oba typy mobilnosti sa dajú v praxi realizovať ťažšie, než by sa z teórie zdalo.
Mnoho respondentov je toho názoru, že starší zamestnanci majú menší záujem o nové alebo premenlivé pracovisko
alebo sú menej schopní prispôsobiť sa takémuto prostrediu. Tieto pohľady ale nemôžeme prijať bez výhrad - tu
predstavené postoje voči starším zamestnancom môžu odrážať zhromaždené dáta, ale tie sugerujú, že takéto
negatívne vnímanie starších zamestnancov je neopodstatnené a môže vyvolať obmedzenie v zamestnávaní starších
zamestnancov. Väčší dopyt po geograficky mobilných zamestnancoch môže predstavovať šancu pre starších
zamestnancov, ktorí sa chcú stať mobilnými. Zároveň je jasné, že štandardné výhody sú príliš málo k tomu, aby boli
starší zamestnanci nalákaní na geografickú mobilitu. Tu predstavené úlohy z oblasti smerov aktivít by teda mali byť
vnímané ako kroky, učinené na ceste k skutočnému zlepšeniu profesijnej mobility starších zamestnancov.
Sama geografická mobilita nestačí, aby sa zvýšila zamestnanosť starších zamestnancov a podieľala sa na ich
profesijnom naplnení. Tvárou v tvár výzvam spojeným s nedostatkom kompetencií na európskom trhu práce, zvlášť v
sektore ICT, majú rovnaký význam profesijná a virtuálna mobilita.
Ďalšie kroky v rámci projektu CaMEO, v reakcii na zhromaždené údaje, predvídajú vytvorenie e-akadémie a databázy
prispôsobenia pre podporu profesijného rozvoja a zamestnávania európskych starších zamestnancov sektora ICT.
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