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Nová šance pomůže dlouhodobě nezaměstnaným na jihu
Moravy
Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně připravila program Nová šance,
který má pomoci řešit dlouhodobou nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Ta se
v regionu pohybuje nad celorepublikovým průměrem a také podíl dlouhodobě
nezaměstnaných je zde vyšší, než v průměru v České republice. Program Nová šance
je zaměřen na podporu pracovního zapojení lidí, kteří jsou bez pracovního uplatnění
déle než jeden rok.
„Jedním z cílů této vlády je vrátit Úřadu práce ČR schopnost spoluvytvářet nová pracovní
místa v regionech ve spolupráci s městy a obcemi. Právě tento program je dokladem toho,
že vláda na tomto slibu intenzivně pracuje a snaží se se plnit,“ uvedl premiér Bohuslav
Sobotka.
Program je určen pro dlouhodobě neumístitelné uchazeče o zaměstnání, kteří vzhledem ke
svému vzdělání, pracovním zkušenostem, věku, zdravotnímu stavu a ostatním osobním
charakteristikám, jsou obtížně uplatnitelní na regionálním trhu práce, respektive o které
nemají z důvodu jejich dlouhodobé nezaměstnanosti zaměstnavatelé zájem.
„Dlouhodobě nezaměstnaní lidé jsou potom vyčleňováni ze společnosti a možnost jejich
pracovního uplatnění se dále snižuje. Právě na tuto cílovou skupinu je program zaměřen,
pomůže lidem opět vytvořit pracovní návyky, motivovat je k dalšímu pracovnímu uplatnění,
zvrátit jejich dosavadní způsob vnímání vlastní existence na sociálních dávkách, bez
vlastního podílu na společenské solidaritě. V praxi to znamená vytvoření pracovních míst a
zajištění jejich financování,“ dodala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Do programu bude zařazeno nejméně 300 osob z evidence uchazečů o zaměstnání déle
než 12 měsíců. Očekávané celkové náklady programu budou 32,160 mil. Kč a budou
hrazeny z prostředků ESF.
Cílený program je určen pro venkovské regiony Jihomoravského kraje (tj. území mimo okres
Brno – město), které jsou dlouhodobou nezaměstnaností nejvíce postiženy.
Jedná se o spádové obvody KOP Boskovice, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov,
Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Tišnov, Veselí nad Moravou a Znojmo. V tomto
území žije nyní 483,6 tis. obyvatel, což představuje 41,4 % z celokrajské hodnoty. K
31.sprnu 2014 zde bylo evidováno 28 366 uchazečů o zaměstnání (44 % z celokrajské
nezaměstnanosti) a počet dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců evidence) činil
13 496 osob, tedy 46 % z celokrajské hodnoty.
Program bude realizován na základě žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky
účelného pracovního místa předložené zaměstnavatelem, který bude poskytován
maximálně po dobu osmi měsíců ve výši 13 400 Kč měsíčně (tj. hrubá mzda 10 000 tis. Kč
měsíčně + příslušné povinné odvody).
Aby byla docílena maximální podpora postiženého území, mohou příspěvek čerpat pouze
organizace mající provozovnu v podpořeném regionu.
Program je vyhlašován na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
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