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Úřad práce ČR pomáhá (nejen) malým
zaměstnavatelům na Frýdeckomístecku

Tel.: 950 191 111
Přes tři desítky zaměstnavatelů se zúčastnily semináře, který pro ně
uspořádali zaměstnanci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) ve
Frýdku – Místku. Akce byla určená firmám, ve kterých pracuje maximálně 25
zaměstnanců. Její podstatou bylo informovat zaměstnavatele nejen o
nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale také o situaci na
regionálním trhu práce, oblasti bezpečnosti na pracovišti či základech
pracovního práva.
Na organizaci semináře pro menší podniky, který proběhl v tomto
regionu vůbec poprvé, se kromě ÚP ČR podíleli i zástupci celoevropské sítě
EURES a Oblastního inspektorátu práce ve Frýdku - Místku. Zúčastnilo se ho
celkem 32 zástupců tamních firem působících v různých oborech.
„Potřeba uspořádat takový seminář vyplynula z monitorovacích
návštěv u zaměstnavatelů. Jen za prvních 10 měsíců letošního roku jich naši
zaměstnanci absolvovali téměř 500,“ upozorňuje ředitel Kontaktního
pracoviště ÚP ČR ve Frýdku – Místku Vladimír Patáčik a dodává: „Obdobné
akce jsme doposud organizovali hlavně pro velké zaměstnavatele, praxe ale
ukázala, že zájem o ně mají i menší firmy.“
Cílem monitoringu trhu práce je informovat firmy o nástrojích APZ, ale
také získat co nejvíce informací o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v
regionu, tedy o plánovaném propouštění či přijímání zaměstnanců. Terénní
pracovníci ÚP ČR nejdříve zaměstnavatele telefonicky nebo emailem kontaktují
a nabídnou mu osobní schůzku. Během ní mu podají podrobné informace
týkající se možností využití příspěvků v rámci APZ, hlášení volných pracovních
míst nebo třeba rekvalifikací. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se
veškeré údaje dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se,
co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle
nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR ušít
nabídku firmě skutečně na míru. A nejde jen o finanční pomoc. ÚP ČR je
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schopen nabídnout zaměstnavatelům například součinnost při organizaci a
realizaci výběrového řízení.
Proaktivní přístup úřadu sklízí úspěchy i na Frýdeckomístecku a právě
na základě požadavků tamních firem se rozhodl ÚP ČR zajistit jim komplexní
přednášku s praktickými informacemi a zkontaktovat je přímo na místě
s odbornými speciality.
„Ocenili jsme zejména informace o podpoře chráněných pracovních
míst a měli jsme možnost se zde setkat také s jinými zaměstnavateli
zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením,“ hodnotí přínos akce jeden
ze zástupců zúčastněných podniků.
„Vzhledem k úspěchu, s jakým se seminář setkal, počítáme
s realizací obdobných kurzů i do budoucna, “ uzavírá Vladimír Patáčik.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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