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Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Stříbře změní adresu
Od pondělí 4. 1. 2016 bude Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve
Stříbře poskytovat své služby na nové adrese – v ulici Mánesova 16. Důvodem
stěhování je snaha ÚP ČR zajistit klientům důstojné podmínky a co nejlepší
servis. Kontaktní pracoviště bude lidem k dispozici v centru města, jen pár
kroků od městského úřadu.
V současné době poskytuje Úřad práce ČR ve Stříbře své služby na
dvou různých adresách – agenda hmotné nouze sídlí v budově městského
úřadu na Masarykově nám. 63. Další záležitosti si lidé musí momentálně
vyřizovat v prostorách zdejší Polikliniky v ulici Benešova 511. Ta má navíc
omezenou kapacitu a ani dispoziční řešení jejího interiéru není ideální. Oproti
tomu administrativní budova, do které se pracoviště přestěhují, prošla
částečnou rekonstrukcí, aby co nejvíce vyhovovala potřebám ÚP ČR, je v centru
města, v blízkosti městské hromadné dopravy a má bezbariérový vstup. Objekt
je v majetku Města Stříbra.
Celé Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Stříbře, tedy Oddělení
nepojistných sociálních dávek – hmotné nouze, státní sociální podpory, dávek
pěstounské péče, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči
a Oddělení zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti se
přestěhují na novou adresu ve dnech 28. 12. – 31. 12. 2015.
Přesun obou kontaktních míst proběhne v co nejkratším čase a s
minimálním dopadem na klienty. Během stěhování budou lidé moci podávat
své žádosti v podatelně v ulici Benešova 511 (budova polikliniky), kde jim
zaměstnanci ÚP ČR poskytnou v naléhavých případech i poradenské služby.
„Odměnou za krátké nepohodlí bude klientům mnohem příjemnější
prostředí a fakt, že už brzy si budou moci na jednom místě vyřídit veškeré
záležitosti z oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek,“ shrnuje
vedoucí Kontaktního pracoviště ÚP ČR ve Stříbře Daniela Pleskačová.
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