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ÚP ČR podporuje (nejen) v Litvínově asistenty
prevence kriminality

Tel.: 950 191 111
Celkem osm uchazečů o zaměstnání získalo v Litvínově i díky podpoře
ze strany ÚP ČR novou práci. Sedm mužů a jedna žena tak rozšířili řady tamní
městské policie, kde působí jako asistenti prevence kriminality. Úřad práce ČR
přispívá na jejich mzdy v rámci veřejně prospěšných prací (VPP).
Noví asistenti působí na sídlišti Janov u základních škol a v dalších
částech Litvínova. Hlavní náplní jejich činnosti je zajištění prevence kriminality,
dohled u ZŠ a přilehlých míst. V rámci svých kompetencí také poskytují
poradenství občanům nebo třeba pomáhají při školních akcích. Cílem je zajistit
ještě větší bezpečnost ve vybraných lokalitách.
Do výběrového řízení na tyto pozice pozvalo město celkem 43
vhodných uchazečů o zaměstnání, které na základě požadavků budoucího
zaměstnavatele vytipoval ÚP ČR. Mezi ně patřilo například ukončené
středoškolské vzdělání, bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, znalost
místních poměrů, dobrý zdravotní stav a fyzická kondice. Přijímacího pohovoru
se zúčastnilo 36 zájemců.
„Osobně vnímám velmi pozitivně, že se nám ve spolupráci s městem
podařilo celou věc zrealizovat. Díky aktivní politice zaměstnanosti získalo
práci osm uchazečů a zároveň se povedlo zvýšit bezpečnost a zajistit lepší
služby pro občany Litvínova,“ shrnuje ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad
Labem Radim Gabriel.
Asistenty prevence kriminality podporuje ÚP ČR prostřednictvím VPP i
v dalších regionech. V celé republice jich působilo ke konci srpna 2015 celkem
109. Viz následující tabulka:
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Počet asistentů
k 31. 8. 2015
Středočeský kraj

14

Dobrovského 25
170 00 Praha 7

Ústecký kraj

60

Karlovarský kraj

2
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Plzeňský kraj

3

Liberecký kraj

8

Královéhradecký kraj

5

Pardubický kraj

5

Moravskoslezský kraj

5

Zlínský kraj - Zlín

7

Celkem

109

VPP patří mezi ty nejvíce využívané nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání
především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Tato pracovní
místa jsou vytvářena jako krátkodobé pracovní příležitosti, na které může ÚP
ČR poskytnout příspěvek po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných
odůvodněných případech až na dva roky. K 31. 7. 2015 se podařilo ÚP ČR
umístit na VPP 21 480 lidí. Zaměstnavatelé je nejčastěji využívají při úklidu a
údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách
veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních,
sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či
dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších
veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při
odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách.
Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže
uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik
potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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