Zápis z 3. jednání
Tematické pracovní skupiny ZAMĚSTNANOST
Liberec
Liberec, 25. 5. 2016

Přítomni:
Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování
Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ
Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje
Helena Kuličová – Texman
Martin Korych – D.R.A.K.
Ivana Sulovská – Centrum Kašpar
Vlastimil Pecka – Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje
Robert Prade – Návrat, o.p.s.
Renata Kotůčková – D.R.A.K.
Lubomír Záleský – ÚP ČR
Andrea Rousová – BFZ
Lenka Svačinová - Texman

Omluveni:

Úvod:

M. Hampl zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast zaměstnanost, přivítal
účastníky a krátce seznámil účastníky s prací na předchozích jednáních pracovní skupiny pro
oblast sociální služby a postupném tvořením tabulky priorit. Poděkoval za připomínky
zúčastněných v předchozím kole připomínek. Dotázal se, zda nechce někdo doplnit nějakou
připomínku na začátku jednání. V. Pecka vyjádřil obavu k financování jednotlivých cílů. M.
Hampl vysvětlil, jakým způsobem se budou alokovat finance na jednotlivé aktivity. Také
vysvětlil, že plán je živý dokument, který se bude revidovat. V. Strouhal my se teď nemůžeme
ohlížet při tvoření plánu na konkrétní způsob financování, ale musíme koukat na strategický
plán jako celek. M. Hampl Dále pokračoval v jednání a vysvětlil přítomným, jakým způsobem
budeme pokračovat na tvoření tabulky priorit, doplňování indikátorů a kvantifikování potřeb
CS. Požádal přítomné o diskuzi k jednotlivým bodům. Připomněl potřebnost dosažení konsenzu
u jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných.
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Otevřená diskuze:

M. Hampl zahájil pracovní část prioritou 2.1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby
dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné na trhu práce jsou podporovány ke zvyšování
pracovních kompetencí, návyků a motivace pracovat. V diskuzi bylo znění hlavní priority
zachováno. Dále se diskutovalo o hlavním cíli 2.1.1. Od/do roku X bude Motivačními kurzy,
pracovní a bilanční diagnostikou a dalším kariérním poradenstvím ročně podpořeno X
dlouhodobě (i krátkodobě?) nezaměstnaných ročně. Cíl byl přeformulován na znění 2.1.1. Od
roku 2017 bude podpořena tvorba sítě pro podporu osob znevýhodněných na trhu práce
zajišťující Motivační kurzy, pracovní a bilanční diagnostiku a další kariérní poradenství.
Krok 2.1.1.1. Pracovní a bilanční diagnostikou bude podpořeno minimálně X osob
z ohrožených cílových skupin z diskuze bylo znění doplněno na 2.1.1.1. Pracovní nebo bilanční
diagnostikou bude od roku 2017 podpořeno minimálně 1000 osob z ohrožených cílových
skupin.
Krok 2.1.1.2. Ergodiagnostikou bude podpořeno X osob z cílové skupiny zdravotně
postižených, ohrožených sociálním vyloučením. Znění zůstalo zachováno, z diskuze úkol pro
ASZ kontaktovat Krajskou nemocni Liberec a zjistit kolik osob, by bylo v rámci ucelené
rehabilitace v produktivním věku možno podpořit ergodiagnostikou.
Krok 2.1.1.3. Individuální poradenství (s vazbou na umístění do zaměstnání) bude podpořeno
X osob X cílové skupiny. V diskuzi byl krok přeformulován na znění 2.1.1.3. Individuálním
poradenstvím (s vazbou na umístění do zaměstnání a jeho udržení minimálně po dobu podpory)
bude podpořeno 1500 osob.
Krok 2.1.1.4. Motivačními kurzy bude podpořeno X osob X cílové skupiny. V diskuzi o znění
kroku byl identifikován počet 1000 osob a bylo přeformulováno na 2.1.1.4. Motivačními kurzy
bude podpořeno 1000 osob.
Krok 2.1.1.5. X osob bude umístěno do zaměstnání (příspěvky na mzdu, tréninková místa?)
v diskuzi byl krok přeformulován na znění X osob bude umístěno do zaměstnání s různými
typy podpory (účast v projektu, příspěvky na mzdu, tréninková místa). Toto zaměstnání si udrží
minimálně po dobu zkušební doby.
Krok 2.1.1.6. Od roku 2017 bude (v rámci ambulantních a pobytových služeb) fungovat JOB
Klub pro X dlouhodobě nezaměstnaných ročně. Z diskuze bod přeformulován na znění 2.1.1.6.
Od roku 2017 bude v rámci sociální práce a služeb zaměstnanosti fungovat skupinové
poradenství (JOB Klub). Tento krok bude spojen s individuálním poradenstvím.
Krok 2.1.1.7. Od roku X je podpořeno X osob z cílové skupiny X kariérním poradenstvím
individuálně poskytované jednotlivými organizacemi. V diskuzi byl tento krok změněn na
znění 2.1.1.7 Od roku 2017, je na území města zajištěno kariérní poradenství pro žáky ZŠ a SŠ
dále vyplynul úkol pro pana M. Hampla rozdělit na ZŠ a SŠ a specifické kroky pro samostatné
pozice psycholog, kariérní poradce.
V závěru M. Hampl poprosil přítomné o doplnění indikátorů v připomínkovacím kolečku a
určil se další termín PS zaměstnanost na 22. 6. 2016
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Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl
25. 5. 2016
kontakty:
Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz , tel. 485 244 965, mob. 775 426 420
Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz
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