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1) Míra nezaměstnanosti okresu Česká Lípa ve srovnání s krajem a ČR

V celorepublikovém srovnání dle míry nezaměstnanosti se okres Česká Lípa v únoru 2012
zařadil na 18. místo.
2) Základní ukazatele okresu Česká Lípa, Libereckého kraje, České republiky
CL
LBK
ČR

Míra nezaměstnanosti
11,9
10,0
9,2

Počet uchazečů
6 893
24 427
541 685

Volná pracovní místa
482
1 847
36 671

V případě jakýchkoli podnětů pro rozšíření Informačního bulletinu nás kontaktujte na
e-mailové adrese Barbora.Rajtrova@cl.mpsv.cz nebo telefonicky 950 108 434.
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3) Uskutečněné rekvalifikace v rámci Regionálních individuálních projektů a grantů
Od počátku roku 2012 bylo 10 osob rekvalifikováno v oboru základy podnikání a účetnictví, 46
osob absolvovalo kurz práce na PC, 1 účastník absolvoval kurz pracovník v sociálních službách.
2 osoby jsou nadále rekvalifikovány v oboru vazačské práce, 1 osoba v oboru projektový
manažer, 14 rekvalifikantů se účastní kurzu práce s PC a 1 osoba je rekvalifikována v oboru
všeobecný sanitář.
4) sKarta
Od června 2012 budou vydávány karty sociálních systémů (tzv. sKarty), prostřednictvím nichž
budou vypláceny sociální dávky.
K čemu bude sKarta sloužit? – sKarta bude mít celkem 3 základní funkce:
 identifikační
 autentizační
 platební
Dávky budou příjemcům vypláceny na bankovní účet, z něhož
si následně klienti mohou danou dávku např. prostřednictvím
bankomatu vybrat. sKarta bude sloužit také jako běžná platební
karta. V neposlední řadě tato karta nahradí lidem se zdravotním
postižením průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P.
Kde se budou sKarty vydávat? – na kontaktních pracovištích ÚP ČR
Komu bude sKarta vydána? - příjemcům nepojistných sociálních dávek (dávek pomoci v
hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a
příspěvku na péči, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
příspěvek na bydlení, …), kromě důchodů a nemocenského.
Více informací lze nalézt na http://www.mpsv.cz/cs/12019
5) EURES
Pro zájemce hledající pracovní uplatnění v zahraničí nabízí EURES (EURopean Employment
Services – Evropské služby zaměstnanosti), již v těchto dnech, sezónní práce např. v Dánsku
nebo Itálii.
Více pracovních nabídek lze nalézt na www.eures.cz
6) Spočítejte si důchod!
Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky byla zveřejněna
kalkulačka pro výpočet orientační výše důchodu, kterou lze předpokládat při odchodu do
důchodu v letech 2013 až 2015.
Více lze nalézt zde http://www.mpsv.cz/cs/2435

V případě jakýchkoli podnětů pro rozšíření Informačního bulletinu nás kontaktujte na
e-mailové adrese Barbora.Rajtrova@cl.mpsv.cz nebo telefonicky 950 108 434.
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7) Stejná šance – Zaměstnavatel 2012!
15. února 2012 byl občanským sdružením Rytmus Liberec ve spolupráci s Českou unií pro
podporované zaměstnávání vyhlášen již 5. ročník soutěže zaměstnavatelů podílejících se na
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce.
Co je cílem?
- podpora subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením a věnovat jim
veřejné uznání.
Do kdy je možné nominovat zaměstnavatele?
- sběr nominací probíhá od 15. 2.2012 do 31.3.2012
Kdy bude vyhlášen vítěz?
- slavnostní vyhlášení vítězů v Libereckém kraji proběhne 14. května 2012 na Krajském
úřadě Libereckého kraje.
Jak je možné někoho nominovat?
- elektronicky na www.stejnasance.cz nebo www.rytmusliberec.cz
- nebo na vytištěném nominačním listě, který je možné zaslat nebo osobně přinést na
adresu Rytmus Liberec, o.p.s., Palachova 504/7, 460 01 Liberec.
Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky a přímo v Libereckém kraji nad
soutěží převzal patronát člen rady kraje pro resort sociálních věci Pavel Petráček.
Tuto soutěž naleznete i v ostatních regionech (např. Praha, Chrudim, Sokolov), vždy pod
příslušnou organizací Rytmus.
8) Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí JOBS EXPO
Ve dnech 15. – 16.3. 2012 se na Výstavišti v Praze v Holešovicích uskuteční již 2. ročník
mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí s názvem JOBS EXPO.
Více informací lze nalézt na http://www.jobsexpo.cz/
9) Lingua Show – mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
LINGUA SHOW je jediný mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh, který zprostředkovává
maximum důležitých informací v oblasti jazykového vzdělávání a celoživotního vzdělávání.
Kdy?
Kde?

15. – 16.3.2012
Výstaviště, Praha Holešovice

Návštěvníci získají informace o studiu a práci v zahraničí, jazykových kurzech a pobytech,
jazykových zkouškách, mezinárodních výměnných programech, cizojazyčných publikacích a
nejnovějších výukových materiálech, e-learningu a dalších produktech a službách spojených se
vzděláváním.
Více lze nalézt na http://www.linguashow.cz/veletrh/lingua-show/kontakty.html
10) Roční analýza o situaci na trhu práce
Na integrovaném portálu MPSV byla umístěna roční analýza o situaci o trhu práce v okrese
Česká Lípa.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa/ZPRAVA_O_SITUACI_NA_TRHU_PRACE
V případě jakýchkoli podnětů pro rozšíření Informačního bulletinu nás kontaktujte na
e-mailové adrese Barbora.Rajtrova@cl.mpsv.cz nebo telefonicky 950 108 434.
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