Tisková zpráva

Praha, 18. 6. 2015

ÚP ČR nabídne klientům v Jihlavě vyšší komfort
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Nové a moderní prostory pro klienty i zaměstnance Krajské pobočky a
Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Jihlavě, většinu služeb na
jednom místě, bezbariérový vstup a mnohem lepší dostupnost. To vše nabízí
nová administrativní budova, která bude veřejnosti plně sloužit od pondělí
22. 6. 2015 na adrese Brtnická 21 (budova B).
Krajská pobočka i Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jihlavě dosud
poskytovaly své služby na třech místech. To komplikovalo život nejen klientům,
ale také samotným zaměstnancům. Pro vlastní chod úřadu byl tento stav velmi
nepraktický.
„Od příštího týdne se tato situace změní a lidé už nebudou muset tolik
přejíždět. K vyřízení záležitostí týkajících se zprostředkování zaměstnání,
podpory v nezaměstnanosti, dávek pro osoby se zdravotním postižením a
pomoci v hmotné nouzi jim bude stačit jedna návštěva Úřadu práce ČR na
jedné adrese,“ říká ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě Jiří Hrdlička.
Do nových prostor v budově B se přestěhují Oddělení zprostředkování
a Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že na
stejné adrese v budově A sídlí úřad dlouhodobě, budou tak na jednom místě
klientům k dispozici stěžejní agendy ÚP ČR – tedy zaměstnanost i nepojistné
sociální dávky.
Do uvolněných prostor ve staré budově A (Brtnická 21) se pak
přestěhují zaměstnanci, kteří mají na starost dávky pomoci v hmotné nouzi a
dávky pro osoby se zdravotním postižením. Klientům budou k dispozici od 29.
6. 2015. Pracoviště, kde dosud působili (Žižkova 89), k 25. 6. 2015 zanikne.
Pracoviště státní sociální podpory ÚP ČR zůstává na stávající adrese (Tolstého
15) beze změny.
„Díky soustředění většiny odborných agend na jednom místě ušetří
ÚP ČR ročně jen za nájemné 466 tis. Kč. Bonusem navíc je, že můžeme našim
klientům nabídnout mnohem komfortnější prostory a také úřad bude
fungovat mnohem efektivněji,“ vyzdvihuje Jiří Hrdlička.
Nákup a následná rekonstrukce nové budovy proběhly v rámci
Integrovaného operačního programu. Celý projekt si vyžádal náklady v
hodnotě 30 987 534 Kč. Celkem 85 % této částky poskytla EU, zbylých 15 % pak
šlo z národních prostředků.
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