Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7

Praha, 18. 9. 2015

Čínská delegace poprvé
na Krajské pobočce ÚP ČR v Brně

Tel.: 950 191 111
Aktivní politika zaměstnanosti, poradenství a zprostředkování,
komunikace se zaměstnavateli, podpora zaměstnanosti absolventů či
fungování systému nepojistných sociálních dávek. To byla hlavní témata
společného jednání, kterého se zúčastnili zástupci Krajské pobočky Úřadu
práce ČR (ÚP ČR) a úřadů sociálního zabezpečení z provincie Guangdong.
Akce proběhla na žádost čínské strany. Reprezentanty tamních úřadů
zajímaly nejen obecné informace o fungování služeb zaměstnanosti, ale také
systém sociálního či zdravotního zabezpečení.
Představitelé Krajské pobočky ÚP ČR v Brně informovali návštěvníky o
současné situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji, seznámili je s
konkrétními nástroji aktivní politiky a vysvětlili jim také současný systém, kdy je
ÚP ČR jedním výplatním místem jak pro dávky z oblasti zaměstnanosti tak
nepojistných sociálních dávek. Zástupce čínských úřadů zajímalo mimo jiné to,
jak ÚP ČR řeší dlouhodobou nezaměstnanost a jak podporuje zaměstnanost
mladých lidí. Právě tato oblast je jednou z priorit i v Číně, kde mají problém
najít práci nejen absolventi s nižším či odborným vzděláním, ale také s
univerzitním diplomem.
„Podstata problému je všude stejná – jde o lidi, kteří nemají
dostatečnou praxi. Zaměstnavatelé přitom dávají přednost uchazečům s
praxí. A tak se tato generace dostává do začarovaného kruhu. Navíc jejich
vzdělání bohužel ne vždy odpovídá požadavkům trhu práce. V tomto ohledu
je proto velmi důležitá spolupráce škol, služeb zaměstnanosti a dalších
institucí působících na pracovním trhu,“ říká ředitel Krajské pobočky ÚP ČR
v Brně Josef Bürger.
ÚP ČR podporuje zaměstnanost absolventů prostřednictvím nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti. Jde o skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým
úřad věnuje zvýšenou péči.
Zástupci ÚP ČR seznámili návštěvníky také se systémem nepojistných
sociálních dávek. Členy šestičlenné delegace zaujala především problematika
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osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči nebo průkazy osob se
zdravotním postižením. Zajímali se také o celý proces, který vydání průkazu
provází.
Na závěr si účastníci společného jednání potvrdili, že ve vzájemné
spolupráci budou pokračovat i v budoucnu.
„Výměnu teoretických znalostí a praktických zkušeností v tomto
ohledu považuji za velmi důležitou a přínosnou. V rámci mezinárodní
spolupráce se můžeme vzájemně poučit a využít osvědčených postupů, které
pak můžeme aplikovat v praxi,“ shrnuje zastupující generální ředitelka ÚP ČR
Kateřina Sadílková. Právě Generální ředitelství ÚP ČR bylo v předchozích dnech
dalším z míst, které také přivítalo zástupce Číny.
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