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Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
pro Prahu 10 mění adresu
Od 1. ledna 2022 nabídne Úřad práce ČR klientům Kontaktního
pracoviště pro Prahu 10 vyšší komfort. Úředníci jim budou k dispozici na jedné
adrese - Novodvorská 803/82. Tedy v prostorech, kde momentálně sídlí
Kontaktní pracoviště ÚP ČR pro Prahu 4, 11 a 12 a část Kontaktního pracoviště
ÚP ČR pro Prahu 10. Lidé tak vyřídí veškeré záležitosti jak z oblasti
zaměstnanosti, tak nepojistných sociálních dávek na jednom místě.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR má Praze celkem sedm kontaktních
pracovišť. Úředníci poskytují v metropoli služby klientům na dvou desítkách míst.
Historicky se nejedná vždy o budovy, ve kterých je možné učinit odpovídající úpravy,
protože je má ÚP ČR pronajaté (od městských částí nebo komerčních subjektů).
S ohledem na potřebu zajistit nejen větší komfort pro klienty, ale především
bezpečnost pro veřejnost a samotné zaměstnance, přistupuje ÚP ČR ke slučování
jednotlivých pracovišť v hlavním městě a jejich umístění do vhodných budov. Cílem
je vytvoření moderních a bezpečných přepážkových klientských pracovišť.
„Snažíme se v maximální možné míře modernizovat naše pracoviště
tak, abychom nabídli klientům co největší komfort. Možnost vyřídit vše na
jednom místě, bez nutnosti přejíždět mezi několika budovami, zjednoduší život
nejen veřejnosti, ale i samotným zaměstnancům. Kromě větší efektivity práce
přinese tento krok též efektivnější nakládání se státními prostředky,“ shrnuje
generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10 původně sídlilo v budově Městské
části Praha 10, která plánuje tento komplex domů rekonstruovat. Z tohoto důvodu
proto dochází k postupnému přesunu Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10
na novou adresu. Tato změna nebude mít dopady na služby poskytované
klientům.
Do 31. 12. 2021 mohou lidé podávat žádosti o nepojistné sociální dávky na
původní adrese. Od nového roku pak bude komplexní servis zajištěn v místě nového
sídla kontaktního pracoviště v ulici Novodvorská.
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Harmonogram stěhování:
Od 2. 8. 2021 funguje Oddělení zprostředkování, evidence a podpory v
nezaměstnanosti na adrese Novodvorská 803/82, Praha 4.
Ostatní útvary jsou veřejnosti k dispozici na stávající adrese ve Vršovicích
do 31. 12. 2021.
Počínaje 1. 1. 2022 bude celé Kontaktní pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10
nově sídlit na Novodvorské 803/82, stejně jako pracoviště pro Prahu 4, 11 a 12.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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