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Nové a moderní prostory pro klienty i zaměstnance Kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Šumperku, většina služeb na jednom
místě, bezbariérový vstup, větší čekárny a mnohem lepší dostupnost. To vše
nabízí nová administrativní budova, která bude veřejnosti plně sloužit od
pondělí 14. 12. 2015 na adrese M. R. Štefánika 20, Šumperk.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Šumperku dosud poskytuje své služby na
dvou místech – v ulici Starobranská 2700/19, kde sídlí agenda zaměstnanosti, a
v ulici Lidická 516/49. Na této adrese si klienti vyřizují své věci v rámci agendy
nepojistných sociálních dávek.
„Oba objekty bohužel nevyhovují požadavkům dnešní doby, a to jak
po stránce technické, tak i prostorové. Po přestěhování do nové budovy
budeme moci nabídnout klientům mnohem komfortnější podmínky. Do
zrekonstruovaných prostor se přemístí všechny agendy s výjimkou státní
sociální podpory, která prozatím zůstává v ulici Lidická,“ říká ředitel Krajské
pobočky ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.
Zrekonstruovaný objekt byl ve vlastnictví státu. Úřad práce ČR proto
nemusel investovat prostředky do jeho nákupu. Jedná se o budovu z roku
1975, která sloužila od počátku pro administrativní účely a jako taková byla i
postavena. Svými parametry a umístěním proto plně vyhovuje potřebám ÚP
ČR.
„Celkově bude pro klienty úřadu vyřizování záležitostí komfortnější a
příjemnější. Budova má bezbariérový přístup, dostatečně odvětrané čekárny
pro klienty a dva nové výtahy. Navíc je v blízkosti zastávky vlakového
nádraží,“ vyzdvihuje pozitiva nového sídla Kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Šumperku jeho ředitel Ivo Bartl.
Stěhování z původních prostor na novou adresu proběhne ve dnech
4. – 6. 12. 2015. Na obou stávajících pracovištích budou v pátek 4. 12.
v provozu podatelny a klienti budou moci vyřizovat i neodkladné žádosti.
V novém objektu budou zaměstnanci ÚP ČR od 7. 12. 2015 plně poskytovat
služby z oblasti zaměstnanosti. O týden později, od 14. 12. 2015, také v rámci
hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním
postižením.
Rekonstrukce nové budovy proběhla v rámci Integrovaného
operačního programu. Celý projekt si vyžádal náklady v hodnotě 46 998 157
Kč. Celkem 58,6 % této částky poskytla EU, zbylých 41,4 % pak financovala ČR.
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