Pracovní setkání k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Datum konání: 29. 3. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek
Přítomni: viz příloha

Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Petra Frantlová, sociální pracovnice, odbor sociální
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, odbor sociální

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální (dále jen koordinátorka)

Jednání se uskutečnilo na základě procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kde
je dlouhodobě řešena podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Koordinátorka KPSS
proto oslovila spolupracující organizace a paní Mgr. Ilonu Mňukovou, ředitelku ÚP pro Prahu 10. Na
základě toho se konalo jednání úkolové pracovní skupiny KPSS k ujasnění možné vzájemné spolupráce
v oblasti předávání informací o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci.
Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a požádala je o krátké představení organizace se zaměřením na
výše uvedenou problematiku.
•

Ředitelka ÚP pro Prahu 10 přítomné seznámila s povinnostmi pracovníků úřadu práce v oblasti
zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

•

Zástupkyně organizace Fosa informovala, že jejich organizace se zaměřuje na otevřený trh
práce. Organizace poskytuje podporu při hledání zaměstnání kromě osob se zdravotním
postižením i dalším cílovým skupinám.

•

Zástupce organizace AV Institut informoval o tom, že jejich organizace se zaměřuje na osoby
se zdravotním postižením, částečně pracují i s lidmi ve věku nad 50 let. Specificky se zaměřují
na podporu při zaměstnávání osob pečujících o člena domácnosti (ročně se podle jejich sdělení
jedná o cca 40 000 osob). Organizace zprostředkovává zaměstnání zejména na
ošetřovatelských pozicích. Rekvalifikace je zajištěna prostřednictvím Asociace poskytovatelů
sociálních služeb.

•

Zástupce organizace Buči informoval o aktivitách v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných
na trhu práce. Klienty jsou osoby, které se ocitly v těžké životní sociální nebo ekonomické
situaci, zejména dlouhodobě nezaměstnaní příslušníci národnostních menšin včetně menšiny
romské. Těžiště pomoci spočívá v realizaci sociální rehabilitace podle zákona, práce se pak
soustřeďuje zejména na pomoc při nalezení, získání a udržení zaměstnání včetně navazujících
vzdělávacích, osvětových a rekvalifikačních kurzů.

Po diskuzi se všichni účastníci úkolové pracovní skupiny KPSS shodli na tom, že v měsíci červnu 2017 se
za účasti zástupců Odboru sociálního ÚMČ Praha 10, zástupců ÚP pro Prahu 10 a zástupců
poskytovatelů sociálních a návazných služeb uskuteční pilotní dvě setkání s osobami v evidenci
uchazečů o zaměstnání, a to v prostorách ÚMČ Praha 10. Jedno setkání se bude zaměřovat na osoby
se zdravotním postižením a druhé na osoby dlouhodobě nezaměstnané. Poskytovatelé sociálních
a návazných služeb navrhli, že optimální počet osob v evidenci ÚP ČR je 20.

Obě setkání s osobami v evidenci ÚP ČR budou následně vyhodnocena. V případě kladného hodnocení
budou tato setkání pokračovat i s dalšími osobami v evidenci ÚP ČR z výše uvedených cílových skupin.

Na základě dohody pracovníci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 ve spolupráci s pracovníky ÚP pro
Prahu 10 organizačně zajistí obě setkání.

Zapsala: Lucie Tiefenbachová
Schválila: Linda Zákorová

