Zápis z jednání pracovní skupiny (workshopu) Zaměstnanost v rámci
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Datum a místo konání: 29.4.2015, 9:00, místnost č. 633, Integrovaný dům
Přítomni: dle prezenční listiny

Byly projednávány následující body:
1) V úvodu byli přítomní členové pracovní skupiny seznámeni s programem jednání, tj.:
•
•
•

Projekty v oblasti zaměstnanosti
Návrh priorit a cílů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování
Problémová analýza

2) Projekty v oblasti zaměstnanosti
•

Statutární město Ostrava již má určeny priority a cíle, které plynou ze strategických
dokumentů. Strategický plán sociálního začleňování se skládá ze dvou částí, tj. analytická a
tabulková, do které budou zahrnuty i jednotlivé projektové fiše.

•

V rámci přípravy Strategického plánu sociálního začleňování je specifikována cílová skupina.
Na jednání bylo diskutováno vymezení a počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit, počet
osob na ubytovnách, počet Romů ve statutárním městě Ostrava, obyvatelé v hmotné nouzi.
Určitým vodítkem k určení cílové skupiny je počet vyplacených doplatků na bydlení. Dle
sdělení zástupce Úřadu práce celkový počet doplatků na bydlení k 28.4.2015 je 8642.
Doplatků na bydlení na ubytovnách je pak 1950. Za tímto číslem se však mohou skrývat
vícečlenné rodiny.

•

V rámci přípravy projektů je uvažováno v horizontu celého programovacího období, nikoliv
pouze 3 let. Bude zmapován počet osob, pro které jsou projekty určeny, jejich rozmístění,
trendy, příčiny demotivace.

•

V oblasti zaměstnávání jsou připraveny 4 projektové záměry nestátních neziskových
organizací na podporu zaměstnávání, 4-5 projektových záměrů k sociálnímu podnikání a
dalších 5 záměrů k sociálnímu podnikání je projednáváno. Pro oblast sociálního podnikání se
připravuje projektová fiše k poradenství (kancelář) těmto podnikům v oblasti zakázek, získání
úvěru atd.

•

Dále byly rozeslány poptávkové projektové fiše k tzv. prostupnému zaměstnávání. Prostupné
zaměstnávání by mělo obsahovat individuální a skupinové poradenství, vzdělávání, práci „na
zkoušku,“ která by měla vést ke krátkodobému pracovnímu úvazku. Výsledkem projektu by
měl být připravený klient – uchazeč o zaměstnání prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.

3) Návrh priorit a cílů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování
•

Přítomným členům pracovní skupiny byly představeny následující priority a cíle v oblasti
zaměstnávání:
Priorita 1 – Rozvoj pracovního poradenství a individuální podpory klientů při vstupu na trh
práce
Obecný cíl 1.1 – V roce 2018 bude min. x lidí připravených na volný trh práce
prostřednictvím poradenství a prostupného zaměstnávání
Priorita 2 – Podpora pracovních příležitostí pro obyvatele ze sociálně vyloučeného
prostředí a tvorba pracovních míst
Obecný cíl 2.1 – Do roku 2018 nastoupí x příslušníků CS do pracovního poměru na
podporovaná nebo volná pracovní místa
Specifický cíl 2.1.1 – Do roku 2018 získá práci až x sociálně vyloučených s podporou
Regionálního individuálního projektu ÚP
Specifický cíl 2.1.2 – Do roku 2018 získá práci x sociálně vyloučených prostřednictvím
grantových projektů zapojených NNO
Specifický cíl 2.1.3 – Do roku 2018 získá práci x sociálně vyloučených prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
Priorita 3 – Rozvoj sociální ekonomiky
Obecný cíl 3.1 – Do roku 2018 bude v Ostravě efektivně fungovat x sociálních podniků
Specifický cíl 3.1.1 – Do roku 2018 získají v Ostravě podporu 2 stávající podniky
Specifický cíl 3.1.2 – Do roku 2018 vznikne min. x nových sociálních podniků
Obecný cíl 3.2 – V roce 2017 bude v Ostravě fungovat poradenská kancelář zaměřená na
vznik nových a podporu stávajících sociálních podniků
Priorita 4 - Provázání služeb na podporu zaměstnanosti
Obecný cíl 4.1 – V roce 2017 v Ostravě existuje funkční partnerská síť na podporu
zaměstnanosti
Priorita 5 – Implementace principů zodpovědného zadávání veřejných zakázek
Obecný cíl 5.1 Do roku 2016 bude vytvořen komunikační prostor pro implementaci
principů zodpovědného zadávání VZ
Priorita 6 – Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání, implementace veřejné služby
Obecný cíl 6.1 – Do roku 2016 dojde k mobilizaci aktérů k řešení problému nelegálního
zaměstnávání

(Pozn. x bude nahrazeno čísly po ukončení připomínkování dokumentu
•

Celý Strategický plán sociálního začleňování bude rozpracován do jednotlivých oblastí, priorit,
cílů, typových aktivit. Každý cíl bude mít svou finanční alokaci. Každý projekt podpoří určitý
počet osob. Statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
bude monitorovat průběh projektů a naplňování indikátorů v rámci plánu. Strategický plán
sociálního začleňování bude ve své návrhové části rozeslán k připomínkování členům
pracovní skupiny.

4)

Problémová analýza:

•

Téma: Jak zvýšit motivaci k hledání práce.
Na základě stanoveného tématu byly specifikovány bariéry a následně návrhy řešení

Bariéry:
- Nelegální zaměstnávání – snadnost orientace v šedé ekonomice.
- Dávkový systém

-

Dluhy
Obava nebo zkušenost s diskriminací
Chybí vzory v rodině
Absence vzdělání
Nedostatek motivace ke vzdělání
Malá informovanost, nedostatek kontaktů
Nedostatek vhodných míst
U žen to je velký problém, mají základní vzdělání a děti. Jedinou možností je spatřováno uklízení,
ale i zde je přetlak nezaměstnaných žen

Návrhy řešení:
- Dojednání oddlužení v rámci insolvenčního zákona
- Splátkové kalendáře
- Výchova k ekonomické gramotnosti
- Poradenství, aby se lidé nezadlužovali
- Výchova: „Něco uděláš a pak za to něco dostaneš“
- Dotace na rozjezd podnikání pro Romy, poradenství či monitoring takto podnikajících lidí
- Neformální vzdělávání v informacích, ekonomice
- Dílčí kvalifikace v uplatnitelných profesích, certifikáty (profesní kvalifikace)
- Prevence školní neúspěšnosti
•

S hledáním zaměstnání souvisí i ve velkém počtu případů nutná rekvalifikace. V rámci diskuse
proběhl tedy brainstorming na téma Jak motivovat k rekvalifikaci. Zde byly jako hlavní
motivační nástroje představeny práce „na zkoušku“ a Labour pool.

Zapsal Martin Brezina
Odsouhlasila Denisa Wurstová
V Ostravě dne 29.4.2015

