TISKOVÁ ZPRÁVA
Udělení certifikátu ISO stvrzuje vysokou úroveň služeb Národního
vzdělávacího fondu
Praha, 17. července 2007 – Dnes dopoledne slavnostně převezme ředitelka Národního
vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová certifikát ISO z rukou Viktora Šarocha,
ředitele pobočky společnosti Det Norske Veritas pro Českou a Slovenskou republiku,
mezinárodně uznávané instituce v oblasti certifikace kvality. Za přítomnosti předsedy
správní rady NVF a poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra takto uspěšně
vyvrcholí náročný proces získání certifikátu kvality, který z iniciativy Miroslavy
Kopicové zahájil NVF v srpnu roku 2006.
V souvislosti se získáním prestižního osvědčení jakosti říká jeho dlouholetá ředitelka
Miroslava Kopicová: „Národní vzdělávací fond stojí od svého založení na vysoké kvalitě
práce, otevřené spolupráci s partnery, zodpovědném a přátelském jednání s klienty a vysoké
etice chování všech zaměstnanců. Tyto principy jsou v souladu se strategickým postavením
NVF v České republice v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti, dalšího vzdělávání,
sociální integrace a konkurenceschopnosti. Jde o oblasti, které můžeme právem označit za
rozhodující faktor budoucí prosperity společnosti. A jsou to zároveň odvětví, kde objem i
náročnost úkolů stále narůstají“.
Právě tyto výzvy vedly k rozhodnutí zavést systém řízení jakosti podle uznávaných
mezinárodních standardů. NVF zavádí management jakosti podle mezinárodních norem ISO
9001:2000 – Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 – Směrnice pro management
jakosti projektů. „Certifikace podle našeho návrhu zahrne realizaci, správu a vyhodnocování
projektů a zakázek, koncepční a analytickou činnost, poradenství, lektorskou a publikační
činnost v oblastech: spolupráce s Evropskou unií, trh práce, sociální služby, vzdělávání,
kvalifikace pracovní síly, podpora vědy a výzkumu a rozvoj lidských zdrojů. Od zavedení
těchto norem očekáváme zefektivnění celého systému řízení, zjednodušení interních předpisů,
zlepšení systému vnitřní komunikace, podnícení dalšího vzdělávání a zvyšování motivace
našich zaměstnanců. To vše se nepochybně odrazí v ještě lepší kvalitě našich služeb a
v posílení postavení Národního vzdělávacího fondu při vytváření znalostní společnosti
v České republice,“ uzavírá Miroslava Kopicová.
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