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Prostupné zaměstnávání
aneb pomalými kroky k obnovení pracovních návyků a dobrým referencím

Co nás přivedlo k prostupnému zaměstnávání?
POÚ s nejvyšší nezaměstnanosti 11/2017 v ČR

Počty UoZ dle věku a délky evidence v obcích POÚ Hanušovice (11/2017)

POÚ UoZ
Obyv.

15-64
PNO

Volná 

místa
Hanušovice 467 4 863 9,6% 57

Karviná 4 119 43 864 9,4% 542

Osoblaha 162 1 890 8,6% 14

Most 3 800 50 746 7,5% 867

Litvínov 1 797 24 340 7,4% 311

Území 50+*

dlouhodobě nezaměstnaní
Celkem 

UoZ
PNO12 

měsíců

24 

měsíců

36 

měsíců

Hanušovice 107 96 68 56 286 13,4 %

Staré Město 51 59 40 31 160 11,4 %

Jindřichov 40 30 19 15 116 14,9 %

Ostatní obce z území 39 53 34 30 105 15,0 %

Celkem POÚ Hanušovice 237 238 161 132 667 13,0 %



Prostupné zaměstnávání
aneb pomalými kroky k obnovení pracovních návyků a dobrým referencím

Co znamená prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných?
Nábor a oslovení účastníků projektu
- distribuce nabídky účasti přes poskytovatele soc. služeb (terénní prog.)
- kontaktování osobně v SVL a přes místní LEADERy

Poradenství a asistence
- zaměstnání sociálního pracovníka, který je v kontaktu s účastníky a zájemci a 

doprovází a vysvětluje životní změny

Motivační kurzy a rekvalifikace
- motivační kurzy jsou pro dlouhodobě nezaměstnané velmi neúčelné, ale jsou 

standardním nástrojem a krokem APZ
- rekvalifikace jsou po nástupu Národní soustavy kvalifikací nedostupné

Podpora pracovních míst pro účastníky projektu
- práce na zkoušku – DPP (ale UP osoby na DPP vyřazuje z evidence)
- práce pro obec – obdoba VPP
- práce u soukromníka – obdoba SUPM
- POSTUPNÉ ZVYŠOVÁNÍ ÚVAZKU A MZDY



Prostupné zaměstnávání
aneb pomalými kroky k obnovení pracovních návyků a dobrým referencím

Jaké jsou dopady prostupného zaměstnání na zaměstnance MAS? 

Účastníci se neúčastní se kurzů či rekvalifikují se opilí

Spory s partnery MAS o kvalitě účastníků

Neustále vysvětlování výše čisté mzdy

Účastníci projektu lžou, zapírají se a nechodí do práce

Jaké jsou dopady prostupného zaměstnání na partnery a účastníky? 

Partneři získají chybějící zaměstnance

Účastníci získávají pracovní návyky a širší kvalifikaci

Účastníci díky účasti v projektu jsou motivování k posílání dětí do školky, 

stěhují se do lepšího bydlení

REALNÉ DOPADY UVIDÍME V AŽ V ROCE 2019


	Prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných   na Hanušovicku  23.-24. 5. 2018, LEADERfest
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Prostupné zaměstnávání
	Prostupné zaměstnávání
	Prostupné zaměstnávání



