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Čeští a Slovenští zástupci sítě EURES zhodnotili při
příležitosti desátého výročí dosavadní úspěchy
Slovenská síť EURES se rozhodla v Bratislavě oslavit deset let od svého
založení. K tomuto významnému jubileu přizvala i českou stranu. Na
konferenci, která proběhla v polovině listopadu, zhodnotili zakladatelé a
poradci EURES dosavadní vývoj a úspěchy, kterých se podařilo za uplynulou
dekádu dosáhnout. Síť EURES vznikla v České i Slovenské republice při vstupu
do Evropské unie dne 1. dubna 2004.

Tel.: 950 191 111
Cílem sítě EURES je poskytovat poradenství o životních a pracovních
podmínkách napříč Evropskou unií. Služby sítě EURES jsou dostupné pro
širokou veřejnost a zaměřují se především na individuální spolupráci jak
s uchazeči o zaměstnání, tak se zaměstnavateli. Od založení sítě EURES v roce
2004 došlo k jeho rozšíření a především ke zkvalitnění poskytovaných služeb
v České republice i na Slovensku.
„Do dnešního dne se nám podařilo umístit do zaměstnání zhruba 2
tisíce klientů, a to především v sektoru hotelnictví a restauračních služeb,“
zhodnotila dosavadní úspěchy EURES SK ředitelka Sekce služeb zaměstnanosti
Ústredie PSVR Katarína Dubovanová. Na události spojené se založením sítě
evropských služeb zaměstnanosti zavzpomínala také zakladatelka českého
EURES Věra Kolmerová, nynější ředitelka Odboru zprostředkování a
poradenství ÚP ČR: „Stáli jsme před obrovskou výzvou, prakticky z ničeho se
nám podařilo za osm měsíců vybudovat síť tvořenou vyškolenými poradci a
experty na zahraniční mobilitu, kteří si museli osvojit obrovské množství nových
informací a pravidel spojených se vstupem do EU.“
Hned od roku 2004 navázaly česká i slovenská síť úzkou spolupráci.
Každoročně se konají česko-slovenské semináře, kde mají obě sousední země
možnost vyměnit si své zkušenosti, představit plán aktivit a prezentovat své
nejlepší projekty. „S Českou republikou máme tu nejlepší spolupráci. Máme za
sebou velmi přínosné schůzky, které nás pravidelně obohacují,“ vyhodnocuje
aktivitu EURES poradkyně z Nitry Ľubica Cibulová. O dobré spolupráci svědčí i
zvyšující se zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky ze Slovenska.
V listopadu 2014 bylo na portálu eures.sk zveřejněno 278 volných pracovních
míst do ČR. „Vysoký zájem slovenských pracovníků o volná místa v ČR se
postupně snižuje, míří totiž dále na západ,“ popsal trend sousední mobility
národní koordinátor EURES ČR Miroslav Chytil.
Rok 2014 není jen desetiletým výročím sítě EURES, ale také především
výročím volnosti pohybu v rámci celé EU. „To považuji za jednu
z nejviditelnějších a nejpozitivnějších výhod Evropské unie,“ svěřuje se
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tajemnice pro komunikaci Zastoupení EK na Slovensku Ľubica Debnárová.
Zároveň upozorňuje, že v příštím roce budou v některých odvětvích chybět až
stovky tisíc kvalifikovaných pracovníků. Úloha EURES bude tedy stále
významnější.
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Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států
EU/EHP a Švýcarska. Jedná se o tzv. informační a poradenský systém, který
podporuje pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje
tak právo každého na volný pohyb pracovních sil. Česká Republika se do
systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. V
ČR je EURES plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti. Dne 1. dubna
2011 přešla tato agenda z Ministerstva práce a sociálních věcí na nově vzniklou
instituci Úřad práce ČR. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání,
zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi
hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční
informační a poradenské dny, asistence při náborech pro zaměstnavatele a
aktualizace informací o ověřených volných pracovních místech na národním a
evropském portálu EURES.

Veronika Žurovcová, Tiskové oddělení ÚP ČR
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