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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 květnu 2012
zařadil na 16. místo.
2) Základní ukazatele okresu Česká Lípa, Libereckého kraje, České republiky
CL
LBK
ČR

Míra nezaměstnanosti
11,0
9,4
8,2

Počet uchazečů
6 365
22 604
482 099

Volná pracovní místa
502
2 076
43 665

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 byly realizovány tyto rekvalifikační kurzy: základy svařování, účetnictví,
základy podnikání, vazačské práce, obsluha osobního počítače, pracovník v sociálních službách,
administrativní pracovník, pečovatelka o děti od 3 do 15 let, masér pro sportovní a rekondiční
masáže, tvorba www stránek.

4) Karta sociálních systémů neboli sKarta
Pro koho je sKarta určena?
- pro všechny osoby pobírající sociální a zdravotní dávky a podporu v nezaměstnanosti.
Netýká se výplaty důchodů ani nemocenské!
Funkce sKarty?
- Platební funkce – platby v obchodech, výběry z bankomatů
- Autentizační funkce – s kartou bude mít příjemce dávek přes internet či bankomat přehled
o svých dávkách.
- Identifikační funkce – na úřadech práce se budou klienti prokazovat právě sKartou, bude
plnit funkci průkazu osoby se zdravotním postižením.
Jaké dávky budou na sKartu zasílány?
- rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, dávky hmotné
nouze, příspěvky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči. Netýká se výplaty
důchodů ani nemocenské.
Od kdy se sKarta začne vydávat?
- první sKarty budou vydávány od konce června 2012.
Kde a jak kartu si kartu převzít?
- sKarta bude připravena k převzetí na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, jež bude
příjemce dávek písemně informovat.
Ceník
Vydání karty jedenkrát za 4 roky
Platby v obchodech
Výběr z bankomatu České spořitelny:

zdarma
zdarma

1 výběr nebo 1 bezhotovostní převod ke každé dávce

zdarma

Každý další výběr

6 Kč

Výběr z jiného bankomatu
Dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny nebo
prostřednictvím www.skontakt.cz

40 Kč
zdarma

Více lze nalézt na stránkách http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3, popřípadě na lince
kontaktního centra 844 844 803 nebo na www.skontakt.cz

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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5) Klientské centrum při pražském ústředí České správy sociálního zabezpečení
zajišťuje novou poradenskou službu
Pokud potřebujete složitější radu ohledně důchodového pojištění nebo chcete získat
informativní výpočet důchodu, objednejte si termín návštěvy klientského centra při
pražském ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Kam zavolat? – pro objednání konzultace lze volat na číslo +420 257 062 869 (každý
pracovní den od 8 do 12 hodin)
Kdy konzultace probíhají? Pro objednané konzultace je vyčleněn čtvrtek a pátek.
Poskytování informací je bezplatné a týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které
zajišťuje ČSSZ.
Klientské centrum pro důchodové pojištění ČSSZ má úřední hodiny každý pracovní den –
pondělí a středa 8-17 h, úterý a čtvrtek 8–14:30 h, pátek 8–14 h. Se sídlem při ústředí ČSSZ v
ulici Křížová 25 v Praze 5:
Více informací lze nalézt na www.cssz.cz

6) Důchodová reforma
Ministerstvo práce a sociálních věci vypracovalo v souvislosti s plánovanými změnami v
důchodovém systému tzv. DŮCHODOVOU REFORMU, jež by měla začít platit od 1. 1. 2013.
V předloženém návrhu důchodové reformy je základem důchodového systému současný
průběžný systém, do něhož přispívají ekonomicky aktivní občané a z něhož jsou zároveň hrazeny
penze dnešním důchodcům. Ústřední úlohou tohoto prvního pilíře je solidární zajištění přiměřené
výše důchodu také pro osoby s nižšími příjmy. Zároveň musí být systém motivující pro občany
platící vyšší sociální pojištění a daně.
Nový způsob:
Ze současných povinných odvodů na sociální pojištění bude mít každý navíc možnost odvádět
malou část na svůj soukromý penzijní účet (tzv. opt-out, částečné vyvázání). Díky tomu, že
prostředky nebudou ihned využívány, budou ve fondech ukládány ve prospěch budoucích penzí
jejich vlastníků. Úmyslem je rozložení rizik a umožnění výhodnějšího zhodnocení spoření na
důchod.
Podrobnosti o připravované důchodové reformě je možné nalézt na těchto internetových
stránkách http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/

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) Kopie dokladů o pracovněprávním vztahu musí být na pracovišti!
Dle § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít
v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů,
které jsou povinni uchovávat podle § 102 odstavce 3 zákona o zaměstnanosti (doklady
prokazující oprávněnost pobytu cizince na území ČR).
Při prováděné kontrole se strany Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) je nezbytné předložit
doklady prokazující legálnost práce (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o
pracovních činnostech, včetně kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území
České republiky).
Za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti může být uložena pokuta
ve výši 250 000 Kč až 10 000 000 Kč.
Více informací lze nalézt na http://www.mpsv.cz/files/clanky/12728/tz_030412a2.pdf

8) Projekt Restart znamená novou šanci bude v červnu úspěšně ukončen
Kontaktní pracoviště ÚP ČR Česká Lípa dokončuje realizaci projektu Evropského sociálního
fondu Restart znamená novou šanci, č. projektu CZ.1.04/1.2.00/37.00009.
V rámci projektu jsme postupně podpořili 635 propouštěných zaměstnanců z 21 firem, převážně
z firmy Delphi Packard s.r.o., která ukončila v České Lípě výrobu v létě 2011. Z tohoto počtu
účastníků již 545 z nich získalo nové zaměstnání v celkem 171 firmách nebo u menších
zaměstnavatelů. Téměř polovina pracovních míst byla podpořena formou příspěvku na částečnou
úhradu mzdových nákladů účastníka projektu, přijatého do zaměstnání. Tyto příspěvky byly
součástí projektu, rovněž financované z Evropského sociálního fondu.
Všem partnerům, spolupracujícím zaměstnavatelům, vzdělávacím zařízením a dalším subjektům,
které podporovaly realizaci celého projektu, děkujeme. Spoluprací nás všech se podařilo

projekt úspěšně realizovat a nabídnout zaměstnání stovkám propouštěných občanů
v našem regionu.

9) Máte zájem o kvalitní absolventy škol a budoucí pracovníky?
Zajímáte se o kvalitu vašich budoucích zaměstnanců? Máte zájem ovlivňovat úroveň středního
vzdělávání a nabídnout budoucím studentům perspektivu ve Vaší firmě?
Ve dnech 7. 11. – 8. 11.2012 proběhne v prostorách SOŠ a SOU 28. října v České Lípě tradiční
Burza škol QUO VADIS.
Téma Burzy škol bude v letošním roce zaměřeno na aktuální profesní požadavky, znalosti a
dovednosti pro uplatnění na trhu práce a zkušenosti firem s mladými lidmi vstupujícími na trh
práce. Při této příležitosti máte možnost prezentovat Vaši firmu a současně pomoci žákům a
jejich rodičům při rozhodování o budoucím profesním životě.
V případě zájmu a domluvy prezentace se obraťte na paní Evu Bartošovou
(eva.bartosova@cl.mpsv.cz, 950 108 463) pracovnici kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
v České Lípě.

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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