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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 říjnu 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 14. 11. 2011 bylo v okrese Česká Lípa v evidenci úřadu práce celkem 59 zámečníků,
32 obchodních zástupců, 27 pracovníků ostrahy, 3 realitní makléři, 27 sociálních pracovníků.

4) Uskutečněné rekvalifikace
V průběhu 2. pololetí se rekvalifikovalo 34 osob v oboru řidič, 13 osob bylo školeno pro získání
profesního průkazu řidiče, 10 řidičů vysokozdvižných vozíků, 12 osob v kurzu základy
podnikání, 18 svářečů, 20 osob v obsluze NC a CNC strojů. Další obory, v rámci kterých
proběhly rekvalifikace, jsou následující: 80 osob absolvovalo kurz práce na PC, 10 osob bylo
zařazeno do kurzu šička, 15 osob se účastnilo kurzu pro pracovníky sociálních služeb, 12 osob
bylo zařazeno v kurzu pracovník obchodu a 7 v kurzu pro administrativní pracovníky s cizím
jazykem.

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) DONEZ (DOcházka NEZaměstnaných)
Systém DONEZ je kontrolním mechanismem ze strany Úřadu práce České republiky určený pro
uchazeče o zaměstnání, kteří mají povinnost dostavit se na určené kontaktní místo Czech POINT
na České poště, a to cca 2 x týdně v náhodném čase v rámci standardní pracovní doby.
Kdo je zařazen do systému DONEZ? - uchazeč o zaměstnání dle stanovených kritérií.
Jaké jsou povinnosti uchazeče o zaměstnání?
 Uchazeč musí dodržet zadaný termín návštěvy na kontaktním místě Czech POINT.
 Uchazeč si musí být vědom, že Czech POINT slouží k evidenci návštěvy a získání
informací o nabídce volných pracovních míst.
Více informací lze nalézt na http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/czech-point/donez/donez--dochazka-nezamestnanych-id35891/

6) Vybrané změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinné od 1.1.2012
 Rozhodné období - zkrácení rozhodného období pro posuzování nároků na podporu
v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci ze 3 let na 2 roky.
 § 78 zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti - změna částky a nově procentuální
sazby příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost kontroly
domácích dělníků na jejich pracovišti.
 Nelegální zaměstnávání - nově stanovena minimální částka sankce ve výši 250 000 Kč za
nelegální zaměstnávání pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Kontrola
nelegálního zaměstnávání bude v kompetenci Státního úřadu inspekce práce.
 Zvolená rekvalifikace – doplňková alternativa rekvalifikace, tj. uchazeč o zaměstnání si bude
moci sám vybrat poskytovatele rekvalifikace (stanoven maximální limit úhrady ceny za
rekvalifikační kurz).

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) Změny v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek
Od 1.1.2012 dojde ke sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Následující schéma zachycuje dávky, jejichž garantem pro vyplácení bude
Úřad práce České republiky.

Úřad
práce ČR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přídavek na dítě
rodičovský příspěvek
sociální příplatek
příspěvek na bydlení
porodné
pohřebné
dávky pěstounské péče
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
příspěvek na péči
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcku

Novinkou bude využívání tzv. „sociální karty“.
8) Veřejná služba z hlediska připravované sociální reformy
Současně platné pojetí:
Veřejnou službou, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se rozumí pomoc obci
v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a
sociální péče. Do 31.12.2011 je veřejná služba v kompetenci obcí.

Nové pojetí veřejné služby od 1.1.2012




Od 1.1.2012 bude veřejná služba realizována ve spolupráci s Úřadem práce ČR.
Jakýkoliv subjekt, včetně obcí, může nabídnout veřejnou službu.
Možnost příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů koordinátora veřejné služby,
hrazení nákladů za pojištění účastníků veřejné služby, aktivní participace na nákladech na
ochranné pomůcky a pracovní prostředky realizátora veřejné služby.

Více informací o Sociální reformě lze nalézt na nově zřízených internetových stránkách, které
byly k 14.11.2011 spuštěny Ministerstvem práce a sociálních věcí.
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
9) 1. ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP
Již 18. října 2011 byl vyhlášen 1. ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP, jejímž smyslem je
ocenit individuální přínosy pracovníků zabývající se prosazováním a zvyšováním bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Tato soutěž je zcela prvotní akcí, která je zaměřena přímo na
jednotlivce.
Podrobnosti lze nalézt na těchto internetových stránkách:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11626/TZ_Profesional_BOZP.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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