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Nové a moderní prostory pro klienty i zaměstnance Kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Klatovech, služby na jednom místě,
bezbariérový přístup, možnost parkování, mnohem lepší dostupnost a
zároveň více prostoru nabídne nová administrativní budova ÚP ČR, která se
veřejnosti otevře v plném provozu v pondělí 23. 11. 2015 na adrese Voříškova
ulice 825/III, Klatovy.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR dosud poskytovalo své služby ve dvou
objektech. Což komplikovalo situaci jak klientům, tak i samotným
zaměstnancům úřadu.
„Modernizace pracovišť v rámci celé ČR a zajištění většího komfortu
považuji osobně za jednu z významných priorit. Cílem Úřadu práce ČR je
nabídnout na jednom místě co nejširší rozsah služeb, včetně základního
poradenství,“ zdůrazňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
„V době, kdy stát zakoupil novou budovu, tedy v roce 2012, byla
situace na trhu práce mnohem složitější, než je dnes. Nezaměstnanost tehdy
rostla a zároveň se zvyšoval i počet klientů, kteří přicházeli do evidence ÚP
ČR. To vedlo k postupnému naplnění prostorových kapacit všech současných
pracovišť,“ vysvětluje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.
Zrekonstruovaná budova nabídne lidem nejen větší prostor, ale hlavně
prostředí, které odpovídá požadavkům dnešní doby. ÚP ČR počítal v rámci
stavebních úprav i se zajištěním bezpečnosti pro zaměstnance a s vytvořením
dostatečných kapacit pro archivování písemností. Klienti jistě ocení i nové
prostory Informačního a poradenského střediska, ve kterých je možné pořádat
besedy či skupinové akce. Součástí zrekonstruovaného objektu jsou také
parkovací stání pro klienty a garážová stání pro služební automobily, čímž
odpadá nutnost parkovat v pronajatých prostorách.
„ÚP ČR získal kvalitní a důstojné prostředí nejen pro práci s
nezaměstnanými, ale také pro kontakt se zaměstnavateli a dalšími subjekty,
kterým poskytuje své služby,“ vyzdvihuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP
ČR v Klatovech Dana Miškovičová.
Zaměstnanci ÚP ČR se budou do nové budovy stěhovat postupně ve
dnech 13. – 20. 11. 2015, kdy bude na kontaktním pracovišti také omezen
provoz. Jako první se přestěhuje agenda Zaměstnanosti, která momentálně
sídlí na ulici Krameriova 180. Hned poté se přesune agenda Nepojistných
sociálních dávek z ulice Vídeňská 66.
Nákup a následné dovybavení nové budovy proběhly v rámci
Integrovaného operačního programu. Celý projekt si vyžádal náklady

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Tisková zpráva

v hodnotě 48 mil. Kč, z toho 17,5 mil. Kč stál nákup budovy. Celkem 85 % této
částky poskytla EU, zbylých 15 % pak šlo z národních prostředků.
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