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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 srpnu 2011 zařadil
na 16. 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) Uchazeči v evidenci ÚP ČR v okrese Česká Lípa na kontaktních pracovištích Česká
Lípa, Nový Bor, Doksy a Mimoň - dle vzdělání, věku
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3) Aktuální informace – profesní struktura
Zde Vás informujeme o aktuálním počtu kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v konkrétních
vybraných profesích, jako potencionálních vhodných uchazečů o zaměstnání pro Vaši firmu.
K 22. 9. 2011 bylo v okrese Česká Lípa v evidenci úřadu práce celkem 36 obchodních zástupců,
384 prodavačů/prodavaček, 21 pracovníků ostrahy, 35 mechaniků a opravářů strojů a zařízení,
228 administrativních pracovníků.

4) Uskutečněné rekvalifikace
V průběhu 3. čtvrtletí se rekvalifikovalo 29 osob v oboru řidič, 11 osob bylo školeno pro získání
profesního průkazu řidiče, 21 řidičů motorových vozíků, 12 osob v kurzu základy podnikání, 15
svářečů, 9 osob v obsluze NC a CNC strojů. Další obory, v rámci kterých proběhly rekvalifikace,
jsou následující: 116 osob absolvovalo kurz práce na PC, 10 osob bylo zařazeno do kurzu šička.

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) Multimediální výstava o lidech, kterým změnily život projekty Evropského
sociálního fondu
Od 7. září do 18. října 2011 je realizována putovní multimediální výstava s názvem Příběhy,
která dokumentuje 16 projektů Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Výstava je postupně realizována v netradičních prostorech a
s netradičními příběhy.
Více informací lze nalézt na http://www.mpsv.cz/files/clanky/11338/TZ_MPSV__vystava_Pribehy_-_ESF.pdf

6) Sociální reforma
Soubor základních otázek a odpovědí týkajících se sociální reformy, u nichž se předpokládá
nabytí účinnosti od ledna 2012 lze nalézt na uvedené internetové adrese.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11233/plakat_soc_reforma_2012.pdf

7) EDUCA 2011 MY JOB LIBEREC
Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách
Co Vás na veletrhu čeká:
 přes 70 vystavovatelů z řad středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení
 více než 40 firem a institucí nabízejících zaměstnání
 odborné konference, přednášky, semináře a workshopy
 bohatý doprovodný program na pódiu
 katalog vystavovatelů zdarma
Otevírací doba veletrhu:
čtvrtek 20. 10. 2011: 9.00 – 18.00 hod.
pátek 21. 10. 2011: 9.00 – 18.00 hod.
sobota 22. 10. 2011: 9.00 – 16.00 hod.
Místo konání:
Tipsport arena Liberec
Více lze nalézt na http://educaliberec.cz/informace-pro-navstevniky/

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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8) „Vzdělávejte se pro růst!“
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo 31. května 2011 nový projekt s názvem
„Vzdělávejte se pro růst!“. Ten v některých ohledech navazuje na již ukončený projekt
„Vzdělávejte se!“, zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na aktuální ekonomickou
situaci v ČR.
Pro koho je projekt určen?
Projekt podpoří zaměstnavatele, kteří nyní mají předpoklady svou firmu rozvíjet, významně se
podílet na tvorbě HDP, a kteří v této souvislosti potřebují odborně vzdělávat nynější nebo nově
přijaté zaměstnance.
Typy podniků (malé, střední i velké) v těchto odvětvích:
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
- pohostinství,
- gastronomie,
- terénní sociální služby,
- odpadové hospodářství
Jak o příspěvek požádat?
Ze strany zaměstnavatele je nezbytné zpracovat žádost a včetně povinných příloh ji doručit na
kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa výkonu práce (nikoli podle sídla zaměstnavatele).
Podrobné informace o zpracování žádosti, vstupu do projektu a pravidlech pro poskytování
příspěvku lze nalézt zde
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~
Co je z příspěvku hrazeno?
- vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců
- mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu účasti na vzdělávacím kurzu
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31.5.2011 – 31.7.2013, přičemž
vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.
Veškeré další informace lze nalézt na
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~
nebo na
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa/vzdelavejte_se_pro_rust~
Kontaktní pracovník pro okres Česká Lípa:
Ing. Lenka Buchtová – tel. 950 108 466 (lenka.buchtova@cl.mpsv.cz)
Bc. Alena Sprengerová – tel. 950 108 437 (alena.sprengerova@cl.mpsv.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.

4

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa číslo 8 (září 2011)
9) Virtuální veletrh pracovních příležitostí
Virtuální veletrh práce spojuje zaměstnavatele s potenciálními uchazeči. Pro zájemce o
zaměstnání jsou připraveny prezentace zaměstnavatelů, dále mají prostor pro chatování nebo si
mohou vyzkoušet virtuální pohovor.
Kdy? 3. 10. - 9. 10. 2011
Kde? Přímo ve vašem počítači
Více lze nalézt zde www.dnyprace.cz

10) Celoživotní vzdělávání aneb „Rozšiřte si obzory“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v září spustilo rozsáhlou kampaň, na podporu
celoživotního vzdělávání Čechů. Kampaň je realizována za účelem vzbuzení zájmu dospělých o
další vzdělávání a poukázání na dosavadní neuspokojivou situaci v této oblasti.
Co je další vzdělávání?
= vzdělávání, jež probíhá po absolvování určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu
jednotlivce na trh práce. Zahrnuje odborné vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí
důležitých pro uplatnění v pracovním i soukromém životě, profesní vzdělávání, občanské
vzdělávání a zájmové vzdělávání. Jedním způsobem, jak zvýšit pracovní konkurenceschopnost
na trhu práce, je absolvování vzdělávacích kurzů, jejichž nabídka se nachází na
www.vzdelaniaprace.cz
Kampaň „Rozšiřte si obzory“ jejíž upoutávky lze nalézt ve všech typech médií v České republice
je realizována za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Koncept vytvořila agentura Mather Communications.

11) Burza středních škol
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2011 se v prostorách Střední odborné školy a středního odborného
učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, uskuteční další ročník burzy středních škol. Již 15. ročník
burzy bude realizován ve spolupráci s Městem Česká Lípa, Pedagogicko-psychologickou
poradnou Česká Lípa, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Česká Lípa a
kontaktními pracovišti ÚP ČR v okrese Česká Lípa.

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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