Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Zaměstnanost
15.10.2019
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 504
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Monitoring aktuálního stavu projektů OPZ
Nonverba, z.s. – paní Glasnáková informovala o průběhu projektu „Příprava na trh práce“. Projekt bude

ukončen k 31.10.2019. V rámci projektu bylo úspěšně realizováno 30 tréninkových míst, některá ještě
v současné době dobíhají.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – organizace realizuje projekt „Motivační programy –

komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými“, v rámci kterého řeší v současné
době nejčastěji dluhovou problematiku a podávání insolvenčních návrhů. Projekt bude ukončen
k 31.1.2019, klienty přijímají do konce října 2019.
Charita Ostrava – organizace realizuje projekt „Rozvoj a optimalizace služby sociální rehabilitace“, který

bude ukončen k 31.5.2020. Cílem projektu je zvýšit dostupnost služby sociální rehabilitace osobám sociálně
vyloučeným nebo sociálním vyloučeným ohroženým v nepříznivé sociální situaci spojené s absencí bydlení.
V letošním roce přešlo 8 domácností z podnájemného bydlení do nájemního vztahu. Obsazeno nyní mají
45 bytů.
Sociální podnikání
Melivita s.r.o. - sociální podnik nyní působí již na volném trhu, bez podpory projektu. Podnik rozšířil svou

nabídku o catering. Svačinky pro děti prodávají přímo ve školách (objednávkový systém přes internet se
neosvědčil). Po roce fungování na volném trhu je podnik v mírné ztrátě. Proto se rozhodli pro aktualizaci
nabízeného sortimentu a budou zaměstnávat i OZP.
Informace Úřadu práce České republiky
Úřad práce ČR – v rámci této oblasti ÚP ČR realizuje projekt „Příležitost dělá zaměstnance“, který měl

původně být ukončen v létě 2019. Nyní byl díky navýšení rozpočtu prodloužen až do roku 2022. Projekt je
realizován v rámci celého Moravskoslezského kraje, mimo Ostravu i např. v Karviné, Třinci, Bruntále,
Krnově. S ohledem na současnou míru nezaměstnanosti je v některých oblastech těžší naplňovat indikátory
projektu a motivovat klienty ke spolupráci.
2. Workshop

Zástupce ASZ paní Maléřová si připravila workshop na téma „Význam individuálního plánu pro realizaci
tréninkových míst“.
V rámci diskuze se řešilo, zda je k zajištění tréninkových míst potřeba mít vyřízeno povolení
zprostředkování zaměstnání. Z konzultace MPSV vyplývá, že tréninková pracovní místa nejsou chápána
jako zaměstnání, ale jako způsob práce s cílovou skupinou, nejedná se o zprostředkování zaměstnání, proto
není třeba využívat agentury práce. Zapojení agentury je nutné v případě, že se zprostředkovává
zaměstnání.
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Více informací o povolení
zprostredkovani-zamestnani

zprostředkování

zaměstnání: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/povoleni-

Další jednání pracovní skupiny proběhne v lednu 2020, přesný termín bude předem avizován.
Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 21. 10. 2019
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