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Do „Nové šance“ vstoupily už téměř
čtyři desítky lidí
Celkem 39 uchazečů o zaměstnání získalo práci díky projektu
s názvem „Nová šance“. Ten realizuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) prostřednictvím
své Krajské pobočky v Brně. Dalších 24 žádostí právě prochází schvalovacím
procesem. V případě kladného stanoviska, by měli noví zájemci nastoupit do
zaměstnání k 1. 12. 2014.
Cílem programu, který ÚP ČR spustil 1. 9. 2014, je podpora
zaměstnávání lidí, jež jsou v evidenci úřadu déle než jeden rok a žijí ve
venkovských regionech Jihomoravského kraje. Konkrétně jde o spádové
oblasti Boskovice, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov,
Moravský Krumlov, Pohořelice, Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Do
projektu může vstoupit minimálně 300 zájemců, kteří jsou určitým způsobem
znevýhodnění na trhu práce.
„Důvodem, proč nemohou zaměstnání najít, může být vysoký nebo
naopak nízký věk, zdravotní stav nebo třeba nedostatečné pracovní
zkušenosti. Přitom právě oni mohou být, pokud dostanou šanci, loajálními
zaměstnanci, kteří budou nakonec pro zaměstnavatele opravdu přínosem,“
říká Josef Bürger, pověřený řízením Krajské pobočky ÚP ČR v Brně.
Podstatou programu je příspěvek na vyhrazené společensky účelné
pracovní místo, na které firma přijme dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče.
Pokud splní veškeré podmínky, a zároveň má i provozovnu na území některého
z výše uvedených regionů, poskytne jí Úřad práce ČR měsíční příspěvek ve výši
13 400 Kč. A to po dobu až osmi měsíců.
Přestože je projekt, teprve na začátku, už nyní sklízí velký ohlas jak ze
strany uchazečů, tak i zaměstnavatelů. Nejvíce dohod zatím uzavřel ÚP ČR se
zaměstnavateli v Hodoníně (17) a v Břeclavi (11). Následuje Brno-venkov (4),
Znojmo, Blansko (shodně 3) a Vyškov (1). „Novou šanci“ dostali účastníci
projektu nejčastěji ve službách (jako prodavač, kuchař, servírka), v dělnických
profesích (obsluha strojů, stavební dělník, lesní dělník), v sociální oblasti,
administrativě, jako obchodní zástupci, obráběči kovů, řidiči nebo třeba
barista.
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Projekt poběží do 31. 8. 2015. Celkové náklady by měly dosáhnout 32
mil. Kč. Na jejich úhradě se spolupodílí Evropský sociální fond.
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