Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

Praha, 2. 12. 2014

ÚP ČR je připraven pomoci obcím při
odstraňování následků námraz
Starostové obcí, které se potýkají s následky večerní a noční námrazy,
a potřebují pomoc při následném odstraňování škod, se mohou obrátit na
Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v dotčených
regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.
Namrzlé troleje, klouzající vozovky či popadané stromy trápí v tuto
chvíli řadu obcí v celé České republice. Kalamitní situace komplikuje dopravu a
brání řadě lidí v cestě do zaměstnání. Úřad práce ČR je připraven pomoci jak
starostům obcí, tak i firmám, které na odstraňování škod velmi intenzivně
pracují.
„Jsme schopni zajistit zaměstnavatelům v rámci veřejně prospěšných
prací potřebné zaměstnance na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení,
která s touto agendou souvisejí. Mohou nás kontaktovat emailem,
telefonicky i osobně,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP
ČR.
Veřejně prospěšné práce (VPP) patří mezi nejvíce využívaný nástroj
aktivní politiky zaměstnanosti. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o
zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP
ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá
na ně po dohodnutou dobu, maximálně 12 měsíců. Ke konci října 2014 umístil
ÚP ČR na VPP 18 934 lidí. Během 10 měsíců letošního roku vyplatil v rámci
tohoto nástroje 1 690 502 979 Kč.
Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu
a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného
majetku, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění
dalších veřejně prospěšných činností. Systém VPP je výhodný pro všechny
zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou
dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které
by nemohly zaměstnat na stálo.
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