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Dlaczego zawodowi
marynarze nie mogą
pracować bez granic w
Europie?
Konferencja projektu TRECVET miała na celu odpowiedzieć
na to pytanie.
Projekt unijny TRECVET zakończył się konferencją w Palma
de Mallorca 20 września 2013 roku. Celem projektu i
konferencji było zapoczątkowanie europejskiego dialogu na
temat uznawania kwalifikacji marynarzy małych statków
handlowych w krajach członkowskich.
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Mike John, koordynator projektu TRECVET, raportuje
"Konferencja była wielkim sukcesem, przybyło na nią 75 osób,
w tym wielu profesjonalnych marynarzy, przedstawiciele
władz krajowych, stowarzyszeń morskich, załóg, szkół
marynarskich. To pokazuje, że problem, do którego odnosi się
projekt ma duży wpływ na stan przemysłu. Reakcje
uczestników były bardzo pozytywne i konstruktywne, w tym
zapewnienie o bliższej współpracy odpowiednich władz w
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii". Dziedzictwo projektu i
konferencji pozwoli na stymulację współpracy między
władzami, działania grupowe i tworzenie większej mobilności
pracowników i szans na rozwój personelu statków
handlowych oraz pracowników innych sektorów. Phil Edwards
z Dovaston Crew, międzynarodowej firmy rekrutacyjnej
przedstawił mowę końcową podczas konferencji "Projekt
TRECVET został ciepło przyjęty przez wielu profesjonalistów i
nasza firma wspiera całym sercem propozycje projektu,
dostrzegam wiele korzyści w szczególności dla rejonu morza
śródziemnego, gdzie zatrudnieni są marynarze z wielu
krajów". Członek Parlamentu Europejskiego, Rosa Estaràs
Ferragut znalazła czas na odwiedzenie konferencji projektu i
osobiście zaoferowała wsparcie i pomoc dla zespołu projektu.
Projekt TRECVET stworzył metodę i narzędzie, które
umożliwia obiektywne porównanie kwalifikacji marynarzy i
dokonał testów kwalifikacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i
Niemiec. Celem jest zapewnienie szczegółowych i
obiektywnych informacji na temat kwalifikacji w celu ich
porównania, identyfikacji różnic i podobieństw oraz
rozpoczęcie dialogu na temat tego, jak można poprawić
obecną sytuację. Narzędzie porównawcze można znaleźć na:
https://trecvet.eu/comparison-tool.html. Bazując na sukcesie
konferencji, koordynatorzy planują kontynuację dialogu z
uczestnikami i utrzymywanie wpływu projektu. Zapraszają
również inne władze i zainteresowane strony doświadczające
podobnych problemów do kontaktu w celu znalezienia
rozwiązań bazujących na doświadczeniach i narzędziach
projektu TRECVET. Planuje się również zorganizowanie
kolejnej konferencji w przyszłości w celu oszacowania
postępu osiągniętego w przemyśle oraz ewaluacji, jakie
kolejne potrzeby trzeba będzie zaspokoić. W przypadku pytań
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