NABÍDKA SLUŽEB PRO UCHAZEČE A ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ
CALL CENTRUM
Poskytuje obecné informace související s činností Úřadu práce ČR. Call centrum neposkytuje
pracovně-právní poradenství.
Provozní doba Call centra: PO, ST: 8:00–17:00 h; ÚT, ČT: 8:00–15:00 h; PÁ: 8:00–13:00 h
Kontakt:
tel.: 844 844 803 (zpoplatněný hovor), e-mail: callcentrum@mpsv.cz

EURES
Poskytuje informační a poradenské služby občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného
pohybu osob v EU. Podává nformace o volných pracovních místech, pracovních a sociálních
podmínkách ve státech Evropské unie/EHP a Švýcarska.
Kontakt:
Mgr. Miloš Hejsek, tel.: 950 169 678, e-mail: milos.hejsek@uradprace.cz

FINANČNÍ GRAMOTNOST A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Skupinová schůzka pro uchazeče a zájemce o zaměstnání zaměřená na poskytnutí základních
informací o zadlužování, vymáhání dluhů a exekucích, insolvenci a nelegálním zaměstnávání.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

INDIVIDUÁLNÍ AKČNÍ PLÁN (IAP)
Plán s konkrétními aktivitami a cíli, jehož obsahem je zejména stanovení postupu a časového
harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání
na trhu práce. Při určování obsahu IAP se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu,
možností a schopností klienta.
O vypracování IAP lze požádat kdykoli.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Individuální poradenství slouží ke zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu
povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním
postižením a pro výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

INFO CLUB JOB – NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Skupinová schůzka pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kde jsou předávány informace
o jednotlivých pracovních pozicích, způsobech zprostředkování zaměstnání, dále o zaměstnavatelích
a jejich požadavcích a nabídkách k jednotlivým pracovním místům.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

JOB CLUB
Forma skupinového poradenství, které umožňuje stanovit si reálné cíle, uvědomit si silné a slabé
stránky, naučit se přesvědčivému a cílevědomému vystupování, využívat dostupné zdroje informací,
napsat životopis, připravit se na přijímací pohovor. Job club je realizován formou 5 - 6 schůzek
ve skupině max. 12 osob.
Kontakt:
Ing. Ilona Vybíralová, tel.: 950 169 630, e-mail: ilona.vybiralova@uradprace.cz
Drahomíra Fejtová, DiS., tel.: 950 169 650, e-mail: drahomira.fejtova@uradprace.cz

PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
Poradenství pro osoby se zdravotním postižením spočívá v informování těchto osob o možnostech jejich
uplatnění na trhu práce, o podmínkách, postupech a službách, které je možné na cestě k nalezení
pracovního uplatnění využít. Poradenství je určeno i zaměstnavatelům, kteří mají zájem OZP
zaměstnat.
Kontakt:
Bc. Jana Fialová, tel.: 950 169 652, e-mail: jana.fialova1@uradprace.cz
Bc. Nikola Křístková, tel.: 950 169 669, e-mail: nikola.kristkova@uradprace.cz
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PORADENSTVÍ PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenství všem,
kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji, nebo potřebují poradit při změně povolání. Služby poskytuje
žákům, studentům, absolventům, vzdělávacím institucím i široké veřejnosti.
Kontakt:
Ing. Ilona Vybíralová, tel.: 950 169 630, e-mail: ilona.vybiralova@uradprace.cz
Drahomíra Fejtová, DiS., tel.: 950 169 650, e-mail: drahomira.fejtova@uradprace.cz

PORADENSTVÍ PRO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ
Informace pro zájemce o podnikání z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání. Možnosti a podmínky využití
příspěvků poskytovaných Úřadem práce ČR budoucím podnikatelům.
Kontakt:
Marie Krulová, tel. 950 169 677, e-mail: marie.krulova@uradprace.cz

PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Základní informace v oblasti pracovněprávních vztahů poskytuje Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Kontakt:
Třída Legionářů 4181/17, Jihlava, tel.: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

PRACOVNÍ REHABILITACE
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby
se zdravotním postižením (OZP).
Kontakt:
Bc. Jana Fialová, tel.: 950 169 652, e-mail: jana.fialova1@uradprace.cz
Bc. Nikola Křístková, tel.: 950 169 669, e-mail: nikola.kristkova@uradprace.cz

PRACOVNÍ REHABILITACE – INFO SCHŮZKA
Skupinová schůzka, kde jsou uchazečům o zaměstnání (OZP a OZZ) předávány informace o obsahu,
možnostech a podmínkách absolvování pracovní rehabilitace.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

PROJEKTY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU (ESF)
Programy financované ze zdrojů EU. Hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování
nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením
na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Projekty jsou zaměřeny na konkrétní cílové skupiny uchazečů
o zaměstnání.
Kontakt:
Oddělení zprostředkování (Váš poradce/poradkyně)

PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮM PRO OZP
Informace o podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby
se zdravotním postižením. Informace o příspěvcích poskytovaných na zřízení pracovního místa
pro OZP.
Kontakt:
Bc. Monika Pysková, tel. 950 169 633, e-mail: monika.pyskova@uradprace.cz
Marie Krulová, tel. 950 169 677, e-mail: marie.krulova@uradprace.cz

REGIONÁLNÍ MOBILITA – PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU A NA PŘESTĚHOVÁNÍ
Informace o podmínkách a možnostech čerpání příspěvku na dojíždění do zaměstnání a příspěvku
na přestěhování za zaměstnáním.
Kontakt:
Marie Krulová, tel. 950 169 677, e-mail: marie.krulova@uradprace.cz
Eva Klobasová, tel. 950 169 673, e-mail: eva.klobasova@uradprace.cz

REKVALIFIKACE
Možnost dalšího vzdělávání formou rekvalifikace – získání nové nebo prohloubení stávající
kvalifikace, která Vám umožní širší uplatnění se na trhu práce.
Kontakt:
Ludvík Dočekal, tel.: 950 169 616, e-mail: ludvik.docekal@uradprace.cz
Bc. Nikola Křístková, tel.: 950 169 669, e-mail: nikola.kristkova@uradprace.cz

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje pro uchazeče o zaměstnání, kterým
nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Je to i pracovní místo, které zřídil po dohodě
s Úřadem práce ČR uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Kontakt:
Marie Krulová, tel. 950 169 677, e-mail: marie.krulova@uradprace.cz

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Časově omezené pracovní příležitosti spočívající ve výkonu méně kvalifikovaných profesí,
např. údržba veřejného prostranství nebo jiná činnost ve prospěch obcí nebo jiných obecně
prospěšných institucí. Pracovní příležitosti vytváří zaměstnavatel pro uchazeče o zaměstnání.
Kontakt:
Eva Klobasová, tel. 950 169 673, e-mail: eva.klobasova@uradprace.cz
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