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ÚP ČR – partner pro nezaměstnané i
zaměstnavatele
Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR (ÚP ČR), jaké
povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na
podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí, jak správně
napsat životopis, co je třeba k zahájení podnikání nebo jak může ÚP ČR
pomoci zaměstnavatelům. To je jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři
v aktualizované verzi praktické Informační brožurky Úřadu práce ČR.
Jednotlivé agendy jednoduše vysvětlují také nové přehledné letáky.
Pokud člověk přijde o práci, měly by jeho první kroky vést právě na ÚP
ČR. „Ztráta zaměstnání s sebou nese i řadu problémů, a právě tímto
způsobem se snažíme uchazečům situaci ulehčit. V materiálech najdou
praktické rady, jak v takovém případě postupovat. A potřebné informace
v nich naleznou i samotní zaměstnavatelé, kteří hledají nové zaměstnance
prostřednictvím Úřadu práce ČR,“ vysvětluje zastupující generální ředitelka ÚP
ČR Kateřina Sadílková.
Podpora zaměstnanosti patří mezi priority Úřadu práce ČR. V jejím
rámci se úřad snaží maximálně pomáhat uchazečům s co nejrychlejším
návratem na trh práce, stejně jako zaměstnavatelům, kteří se je rozhodnou
zaměstnat. Nástrojů je celá řada – od veřejně prospěšných prací a společensky
účelných pracovních míst, rekvalifikací až po projekty financované z národních
a evropských peněz. Praktická publikace a letáky jednoduše provedou
uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele problematikou podpory
zaměstnanosti a poradenstvím.
Ukázka z publikace:
Před první návštěvou ÚP ČR si můžete na portálu MPSV stáhnout
„Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a další potřebné formuláře služeb
zaměstnanosti. S sebou si určitě vezměte platný průkaz totožnosti (občanský
průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a
místo bydliště. Pokud jste absolvent, nezapomeňte na doklad o nejvyšším
ukončeném vzdělání. V případě, že jste pracovali, je nutno doložit potvrzení o
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ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového
pojištění. Pokud jste ukončili podnikání, vezměte s sebou „Potvrzení OSSZ o
účasti na důchodovém pojištění“, které vám vystaví na příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení. Hledáte-li novou práci po skončení rodičovské
dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro
invaliditu 3. stupně (ID 3. st.), budete potřebovat potvrzení o ukončené
náhradní době.

Pro ty, kdo hledají radu z konkrétní oblasti, připravil ÚP ČR sadu
celkem 13 tematických letáků. V jejich rámci se zájemci dozví potřebné
informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, jak je to se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, co musí udělat, když chtějí
vyjet za prací do zahraničí, jak mají postupovat při hledání zaměstnání, jaké
služby nabízí ÚP ČR zaměstnavatelům, jak funguje Informační a poradenské
středisko a JOB klub, co je nutné vědět před zahájením podnikání nebo třeba
jak napsat správně životopis či motivační dopis.
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Materiály si zájemci mohou stáhnout na www.uradprace.cz v sekci
Praktické rady - Informační letáky. Brožurka i letáky jsou k dispozici také na
kontaktních pracovištích ÚP ČR.
Všechny uvedené prospekty vznikly v rámci projektu „Metodika
individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR“, financovaného z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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