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1) Podíl nezaměstnaných osob v okresu Česká Lípa ve srovnání s krajem a ČR 2013

Podíl nezaměstnaných osob okresu Česká Lípa,
Libereckého kraje a České republiky 2013
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V celorepublikovém srovnání dle podílu nezaměstnaných osob se okres Česká Lípa v květnu
2013 zařadil na 17. místo.
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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2) Informace o nezaměstnanosti v České republice v květnu 2013
K 31. květnu 2013 bylo v České republice nezaměstnáno 547 463 lidí. To je o 17 765
méně než ke konci dubna, meziročně nezaměstnaných přibylo o 65 364. Podíl nezaměstnaných
osob dosáhl 7,5 %. Byl tak o 0,2 p. b. nižší než v dubnu 2013.
V absolutních číslech bez práce bylo 268 933 žen (49,1 % z celkového počtu
nezaměstnaných) a 61 687 osob se zdravotním postižením (11,3 %).
Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl k 31. květnu 2013 v okresech Most (13,5 %), Bruntál
(12,5 %), Ústí nad Labem (12,1%), Karviná (11,7%) a Chomutov (11,5%). Nejnižší naopak
v okresech Praha-východ (3,3 %), Praha-západ (3,9 %), Pelhřimov, Mladá Boleslav a hl. m.
Praha (4,6 %), Plzeň-jih (4,8 %) a Benešov (4,9 %).
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v květnu 2013 114 585 uchazečů o zaměstnání, tedy
20,9 % osob vedených v evidenci.
3) Statistika volných pracovních míst
Na ÚP ČR bylo k 31. květnu 2013 evidováno celkem 42 632 volných pracovních míst. Na jedno
volné pracovní místo nyní připadá v průměru 12,8 uchazeče, z toho nejvíc v okresech Bruntál
(63,2), Havlíčkův Brod (49,7), Karviná (47,7) a Třebíč (44,5).
V okrese Česká Lípa bylo ke dni 6. 6. 2013 evidováno 434 volných míst. Nejvíce poptávané
pozice jsou v současné době pozice v oblasti gastronomie - servírky/číšníci, kuchaři, dále
technické pozice – svářeči; v oblasti služeb - ostraha majetku a nezanedbatelná je nabídka
pracovních pozic ve sklářském průmyslu.

Vývoj volných pracovních míst v okrese Česká Lípa
v roce 2013
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Tab. č. 1: Základní ukazatele okresu Česká Lípa – květen 2013, Libereckého kraje, ČR
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6 660
24 833
547 463

431
2733
42 632

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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4) Uskutečněné rekvalifikace
Od počátku roku byly realizovány tyto rekvalifikační kurzy: Obsluha osobního PC – základy,
Obsluha motovozíku a elektrovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun), Obsluha osobního PC
pro pokročilé, Pedikúra včetně nehtové modeláže, Průkaz profesní způsobilosti řidiče – skupina
C, Účetnictví (200 hodin), Poradce zdravého životního stylu, Pracovník sociální péče se
zaměřením na obslužnou péči, Základy obsluhy osobního počítače, Instruktor metody pilates,
Masér pro sportovní a rekondiční masáže, Manikúra včetně nehtové modeláže, Kosmetické
služby, Základy podnikání, Kurz svařování dle EN287-1, Řidič nákladní dopravy, Fotografické
práce, Asistent pedagoga, Řidič autobusové dopravy – rozšíření PPZŘ (45hodin), Průvodce
cestovního ruchu, Tvorba www stránek, Obsluha CNC obráběcích strojů, Strážný, Sanitář,
Údržba veřejné zeleně, Čtení a kreslení technické dokumentace, Řidičské oprávnění pro skupinu
CE a profesní průkaz řidiče.
5) Stáže pro mladé
Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je
realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe
ještě během studia.
Co zapojením do projektu získá stážista?
- pracovní návyky a praktické zkušenosti ze svého oboru
- nové kontakty mezi zaměstnavateli
- volnočasovou aktivitu, nezasahující do školních povinností.
- placenou stáž
Co zapojením do projektu získá „zaměstnavatel“?
- poskytnutím pracovní praxe přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti
budoucích absolventů na trhu práce.
- navázání kontaktů s potencionálními zaměstnanci
- „odzkoušení“ si možného budoucího pracovníka
- částečná úhrada mzdy mentora
- proplacení mzdy stážisty
Více informace lze nalézt na www.stazepromlade.cz
6) Stáže ve firmách
Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je
realizátorem projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
Pro koho je projekt určen?
- absolventy bez praxe
- nezaměstnané
- osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
- zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci
Hlavní přínos stáží:
- získání praxe v oboru
- znovuzapojení do pracovního procesu po určitě pauze (návrat po rodičovské
dovolené, …)
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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Co získají účastí na projektu partnerské firmy:
- možnost zaškolení a vychování si budoucích odborníků v oboru
- úhrada nákladů na stáž
7) Vzdělávejte se pro stabilitu!
Cíl projektu:
- podpora udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří se důsledkem nepříznivého
ekonomického vývoje v ČR přechodně nacházejí v obtížné hospodářské situaci a dočasně
nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.
Výhody pro zaměstnavatele:
- finanční příspěvek na zajištění odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na
mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném
rozvoji.
Od 1.6.2013 byly pro firmy zjednodušeny podmínky:
- Zrušena podmínka § 209 ZP.
- Pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb je posuzován za provozovnu.
- Prokázání nemožnosti přidělení práce zaměstnanci v rozsahu 1-3 dny v týdnu stanovené
týdenní pracovní doby za 1 měsíc před podáním žádosti.
Kontaktní osoby:
KoP Česká Lípa – Veronika Novotná, veronika.novotna@cl.mpsv.cz; 950 108 435
KrP Liberec – Jiří Jareš, jiri.jares@lb.mpsv.cz; 950 132 458
- Jana Lamačová, jana.lamacova@lb.mpsv.cz, tel: 950 132 488
- Petra Šenekelová, petra.senekelova@lb.mpsv.cz, tel.: 950 132 442
Více informací lze nalézt na:
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
8) Vzdělávejte se pro růst!
Cíl projektu:
- podpora odborného vzdělávání nynějších nebo nově přijatých zaměstnanců v odvětvích
české ekonomiky s potencionálem růstu (strojírenství, stavebnictví, nezávislý
maloobchod, terénní sociální služby a odpadové hospodářství).
Výhody pro zaměstnavatele:
- finanční příspěvek na zajištění odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na
mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném
rozvoji.
Změna podmínek platná od 10.6.2013:
- Vzdělávací aktivity mohou probíhat do 31.7.2013.
Kontaktní osoby:
KoP Česká Lípa – Veronika Novotná, veronika.novotna@cl.mpsv.cz; 950 108 435
KrP Liberec – Bc. Andrea Chloubová, andrea.chloubova@lb.mpsv.cz, 950 132 485
- Bc. Jiří Jareš, jiri.jares@lb.mpsv.cz, 950 132 458
Více informací lze nalézt na:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa/vzdelavejte_se_pro_rust~
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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9) S odstraňováním povodňových škod mohou pomoci nezaměstnaní
Prostřednictvím veřejně prospěšných prací mohou s odstraňováním následků povodní pomoci
nezaměstnaní.
Místa pro veřejně prospěšně práce vznikají na základě dohod mezi Úřadem práce ČR a obcí.
Stačí tedy, když se povodní postižená obec obrátí na kterékoliv pracoviště ÚP ČR.
Potřebné formuláře jsou ke stažení na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4 nebo
na pracovištích ÚP ČR.
Přehled základní pomoci při povodních
- Lidé, které postihla povodeň, mohou využít dávku mimořádné okamžité pomoci.
- Pokud se kvůli velké vodě nedostanou do práce, mají nárok na pracovní volno.
- Náhrada mzdy se v souvislosti s povodněmi poskytuje pouze v některých případech.

10) Burza škola „Quo Vadis“
Ve dnech 12.11.-13.11.2013 bude realizován na SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707 17. ročník burzy škol určený žákům vycházejících ročníků základních škol.
Chcete-li se i Vy zapojit do této akce a prezentovat svoji firmu na místě, kde můžete oslovit
budoucí studenty a učně, a přispět tak k setkání středních škol, pedagogů, žáků, rodičů a
zaměstnavatelů, přivítáme Vaši účast a velice rádi Vám poskytneme bližší informace.
Kontaktní osoba na KoP ÚP ČR – Česká Lípa: Eva Bartošová, eva.bartošova@cl.mpsv.cz,
tel.950 108 463
11)

Soutěž Obec přátelská rodině

Již pošesté vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věci soutěž Obec přátelská rodině.
Cíl soutěže: získání více obcí, které budou podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich
život.
Co obce mohou získat: vítězové soutěže si mezi sebe rozdělí 6 000 000 Kč, které využijí právě
ve prospěch rodin.
Jaké jsou podmínky účasti: předložení tzv. koncepčního dokumentu rodinné politiky, nutného
základu úspěšného dlouhodobého plánování v této oblasti.
Podrobnosti o podmínkách soutěže a způsobu přihlášení je možné nalézt na
www.obecpratelskarodine.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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12)

Bezpečný podnik

Ocenění Bezpečný podnik znamená důsledné uplatňování systémového řízení bezpečnosti práce
na všech úrovních.
Tento program je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR spolu se Státním úřadem
inspekce práce. Toto osvědčení již získalo 72 společností.
Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů zavedení systému bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci do celkového řízení, zvyšuje úroveň správné praxe. Více informací o programu je
dostupných na http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/.
13)

Ministerstvo nabízí informace i na sociálních sítích

Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo jako jeden z prvních resortů nabízet občanům
aktuality a užitečné informace také na sociálních sítích. Nově tak spustilo svůj oficiální
facebookový profil s logem MPSV (https://www.facebook.com/mpsvcz).
Cca před měsícem ministerstvo založilo facebokovou stránku zaměřenou na důchodovou
reformu (https://www.facebook.com/duchodovareformacr), na níž je možné nalézt základní
informace o třech pilířích důchodové reformy nebo si spočítat budoucí penzi na kalkulačce.
Novinku najdete pod oficiálním logem MPSV.
http://www.mpsv.cz/cs/
14) Dětská skupina pomůže rodinám s dětmi.
Dne 22.5.2013 byl vládou odsouhlasen návrh zákona zavádějící novou službu hlídání a péče o
děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Díky tomuto zákonu by firmy, kraje, obce i
neziskové organizace mohly od ledna 2014 vytvořit tzv. dětské skupiny.
Co je dětská skupina?
- pravidelná péče o dítě mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách
a školských zařízeních.
Výhody: - zřizovatelé a rodiče si budou moci z daní odečítat náklady
- snížení nezaměstnanosti mladých žen-matek
- pomoc při spojení profesního a rodinného života.
Více informací lze nalézt na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15294/TZ_220513b.pdf

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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