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Na Českolipsku mírně klesla nezaměstnanost
V říjnu klesla nezaměstnanost na roční minimum. Oproti začátku roku
2013 je o stovky nezaměstnaných v okrese Česká Lípa méně.
O 113 evidovaných uchazečů o zaměstnání klesl jejich počet ve
srovnání s měsícem září 2013. Zatímco v prvních měsících roku 2013 bylo na
Českolipsku cca o 800 nezaměstnaných více, na konci října bylo evidováno
6330 osob (podíl nezaměstnaných osob 8,5%). Do evidence vstoupilo v říjnu o
téměř 200 osob méně než v předchozím měsíci září.
Z celkového počtu nezaměstnaných se však bohužel zvyšuje počet
nezaměstnaných žen, kterých je v evidenci o téměř 10 % více než
nezaměstnaných mužů. Naopak mírně poklesl počet nezaměstnaných
absolventů v okrese Česká Lípa, což je jistě bezprostředně po září, kdy jejich
počet tradičně stoupá, pozitivní. Ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů
přispívá řada nástrojů APZ a projektů ESF, realizovaných právě pro tuto cílovou
skupinu. Za poslední 3 měsíce bylo prostřednictvím nástroje APZ Společensky
účelná pracovní místa umístěno na trh práce 46 uchazečů o zaměstnání ve
věku do 30 let, s praxí kratší než 2 roky, dalších 28 žádostí o příspěvek je
projednáváno.
Negativním údajem z října 2013 je pokles počtu pracovních míst.
Oproti předchozímu měsíci se počet nabízených pracovních míst snížil o 40. Na
konci října 2013 zaměstnavatelé nabízeli 439 míst. Na 1 volné pracovní místo
tak připadá 14,4 uchazečů.
Naopak v říjnu vzrostl počet uchazečů s nekolidujícím zaměstnáním,
tzn. zaměstnáním, vykonávaném v průběhu evidence na ÚP ČR, s maximálním
měsíčním výdělkem 4250 Kč. V okrese Česká Lípa takto pracovalo 720
evidovaných uchazečů, tj. 11,3 %.
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