Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Zaměstnanost
7. listopadu 2017
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 189
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Monitoring aktuálního stavu projektů OPZ
Nonverba, z.s. - p. Vegrichtová předala informace o aktuálním dění v projektu organizace.

V projektu „Příprava na trh práce“ bylo dosud podpořeno 27 klientů, 12 klientů je zapojeno na
tréninkových místech.
RUBIKON Centrum, z.s. – p. Baturná zreflektovala první rok projektu „Prostup k pracovnímu uplatnění“.

Dosud bylo zapojeno 161 klientů v rámci jednotlivých aktivit, z toho 67 klientům bylo poskytnuto pracovní
poradenství. Z nich již 27 získalo pracovní uplatnění (tréninková místa, DPČ, DPP i volný trh práce).
Dluhového poradenství využilo 37 klientů.
Dne 29. 11. 2017 proběhnou již opakovaně Pohovory nanečisto, kde si zúčastnění klienti vyzkouší
pohovory na výběrovém řízení s reálnými zaměstnavateli z Moravskoslezského kraje. Od poloviny září do
poloviny října byla realizována kampaň „Nesedím, pracuji“, která byla namířena na zaměstnavatele i
klienty. Akce byla prezentována plakáty v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.
Vzájemné soužití, o.p.s. – p. Biháriová seznámila členy pracovní skupiny s průběhem realizace projektu

„Ruku v ruce do práce“. Do projektu bylo dosud zapojeno 270 klientů, z toho 25 se podařilo získat
zaměstnání. V současné době vzrůstá počet klientů z věkové skupiny 50+, mladých a matek po mateřské
dovolené. V rámci projektu jsou realizovány motivační kurzy, v současné době probíhá čtvrtý běh. Kurzy
jsou 14denní a účastní se jich zhruba 30 klientů. Klienti mají možnost v rámci následné spolupráce být
získat práci na zkoušku, kdy smlouva je uzavírána přímo s organizací. Nyní je takto zaměstnáno 6 klientů 3 muži a 3 ženy.
2. Sociální podnikání
Melivita s.r.o. – p. Hodeček informoval o fungování sociálního podniku Melivita – „Chytrá svačina“.
V současné době jsou v podniku zaměstnány 3 ženy na podporovaných místech a 1 mistrová. Prodej
svačina přes elektronický objednávkový systém se neosvědčil, proto se pracovnice rozhodly pro přímý
prodej na základních školách. Prodej probíhá v dopoledních přestávkách na 8 základních školách v Ostravě.
Nyní podnik dosahuje cca 60% obratu, který je potřebný k soběstačnosti.
3. Informace Úřadu práce České republiky
Úřad práce ČR – p. Bohuštíková představila aktuální detaily realizace projektu „Příležitost dělá

zaměstnance“ v Ostravě. Klienti po vstupu do projektu absolvují skupinové aktivity: motivační kurz, kurz
základů pracovního práva, kurz finanční gramotnosti a případně také počítačový kurz. Všechny kurzy
zabezpečují přímo odborní pracovníci, kteří pracují s klientem v projektu, nebo lektor projektu. Kromě
intenzivního individuálního poradenství s odborným pracovníkem může klient využít i pracovní diagnostiku
vedenou psychologem projektu. Dále klientům projekt nabízí možnost zvolené rekvalifikace nebo
rekvalifikace realizované úřadem práce (při níž získají podporu).

Paní Bohuštíková (ÚP ČR) dále upozornila problém některých klientů se zřízením bankovního účtu
k výplatě mzdy. Z důvodu častých exekucí se tomuto kroku většina klientů brání. Zaměstnavatelé ale
odmítají většinou vyplácet mzdu v hotovosti. Na toto téma se mezi členy pracovní skupiny rozvedla
diskuze.

1/2

Dále p. Pstružinová (ÚP ČR, oddělení trhu práce) představila aktuality v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ), zejména pak aktuální dění ohledně veřejné služby (VS). V současné době je
v Ostravě evidováno 618 pozic na veřejnou službu u 33 zaměstnavatelů. Aktuálně je volných 306 míst.
Proběhla diskuze o průběhu a možnostech veřejné služby pro účastníky i zaměstnavatele. Zmíněna byla
případná motivace realizátorů VS – např.: poměrně široké portfolio činností, jež lze během VS vykonávat,
příspěvek na pracovní prostředky a ochranné pomůcky, refundace výdajů na pojištění osob vykonávajících
VS.
Ze strany členů pracovní skupiny vznikl požadavek na sdílení nabídky míst veřejné služby. Pan Zdražila
(ÚP ČR, ředitel Odboru kanceláře krajské pobočky) s tímto sdíleném souhlasil a bylo domluveno, že p.
Pstružinová 1x měsíčně zašle aktualizovaný seznam míst veřejné služby paní Abrlové, která jej umístí na
sdílený G-disk PS Zaměstnanost.
4. Evidence volných pracovních míst a sdílení informací o VS

Členové mohou naleznout na sdíleném G-disku evidenci volných pracovních míst v práci zapojených
projektů a nově i průběžně aktualizovaný seznam míst veřejné služby.
G-disk a jednotlivé tabulky spravuje paní Abrlové (MMO) - veškeré informace o možných uchazečích a
volných pracovních místech.
Kontakt:
Jana Abrlová, Dis., jabrlova@ostrava.cz, tel. 599 443 852, mob. 602 134 029
Členové pracovní skupiny zašlou pro přístup svou G-mailovou adresu paní Abrlové na jabrlova@ostrava.cz

Zapsala: Jana Abrlová, Dis.
Dne: 7. 11. 2017
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