Pro potřeby litoměřického regionu zpracovalo kontaktní pracoviště v Litoměřicích
Informace v této brožuře mají pouze informativní charakter a od skutečnosti se mohou lišit!

INFORMUJE: o volných pracovních místech, situaci na trhu práce, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech
dalšího vzdělávání, ÚP informuje občany i zaměstnavatele
EVIDUJE: uchazeče o zaměstnání
ZPROSTŘEDKOVÁVÁ: zaměstnání nezaměstnaným uchazečům a zájemcům o zaměstnání
REGISTRUJE: volná pracovní místa
POSKYTUJE: poradenské a informační služby v oblasti
UPLATŇUJE: aktivní politiku zaměstnanosti
POVOLUJE: zaměstnání cizinců
SPOLUPRACUJE: s institucemi ovlivňující trh práce a koordinuje práce s nimi
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AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků
zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující
opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti:
Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY:
 Společensky účelná pracovní místa (str. 4-5)
 Jednorázový příspěvek na zřízení pracovního místa
 Příspěvek na vyhrazení pracovního místa (mzdové náklady)
 Samostatně výdělečná činnost (SVČ)
 Veřejně prospěšné práce (str. 5-6)
 Příspěvek na zapracování (str. 6)
 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (str. 6)
 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (str. 7)
 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ ll) (str. 8)
 Rekvalifikace

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND – regionální projekty:
 Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji (str. 9 -10)
(Odborné praxe pro mladé do 29 let, Práce na zkoušku, Stáže do zahraničí, Rekvalifikace, Podpora návratu do
vzdělávání)
 Flexibilně do práce v Ústeckém kraji (str. 10 -11)
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STRUČNÝ PŘEHLED STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Název

Informace

Dotace

Kontaktní
osoba

Max. 80 000,- Kč

Společensky účelná
pracovní místa

- Jednorázový příspěvek
na zřízení pracovního místa
- Příspěvek na vyhrazení
pracovního místa (mzdové náklady)

- Samostatně výdělečná činnost (SVČ)

Max. 80 000,-Kč

Při zaměstnání uchazeče,
kterému ÚP věnuje zvýšenou péči

14 850,- Kč/
3 měsíce

Knotková Hana
tel.: 950133459
Bc. Irena Liscová,
DiS
tel.: 950133657
Sandra
Formánková
Tel.: 950133324
Pešková Eva
Tel.:950133321
Knotková Hana
tel.: 950133459

Veřejně prospěšné práce

Určeno pro obecně prospěšné
instituce (obce, města, školy, atd.)

14 000,- Kč/měsíc
max. 24 měsíců

Příspěvek při přechodu
na nový podnikatelský program

Pro zaměstnance, které nemůže
firma zabezpečit, při přechodu na
nový podnikatelský program
Při zaměstnání uchazeče ÚP zdravotně
postižený/těžší zdravotně postižený

29 700,-Kč/
6 měsíců
Max. 125 000,- Kč

Hylán Stanislav
tel.: 950133318

Úhrada nákladů na realizaci vzdělávání
a hrazení mzdových nákladů po dobu
vzdělávání

Až 29 700,Kč/měsíc.

Umožňuje uchazečům o zaměstnání
získat kvalifikaci pro nové zaměstnání
nebo udržení stávajícího zaměstnání

Dle druhu
rekvalifikace

Věra Vraná
Tel.: 950133323
Pavel Drbal
tel.:950133480
Černá Renata
tel.: 950133486
Věra Vraná
Tel.: 950133323

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zřízení chráněného
pracovního místa
Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců (POVEZ ll)

Rekvalifikace

10 000,-Kč/měsíc
max. na 6 měsíců

Lenka Hladíková
Tel.: 950133426
Ing. Václav Huja
Tel.: 950133325
Knotková Hana
tel.: 950133459

!UPOZORNĚNÍ – ČÁSTKY A DOBA DOTACÍ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A MOHOU SE MĚNIT!

STRUČNÝ PŘEHLED EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ
Název

Informace

Dotace

Kont. osoba

Odborné praxe pro mladé do
29 let v Ústeckém kraji

- min. 3 měsíce v evidenci ÚP
- max. věk 29 let
- pracovní praxe max. 2 roky

15 000 - 18 000,Kč/měsíc/rok
(mzdové náklady)

Bc. Andrea Tvrzníková
tel.: 950 133 428
Kloudová Dana
Tel.: 950 133 428
Straková Pavlína
tel.: 950 133 429

Flexibilně do práce v
Ústeckém kraji

Pro rodiče dětí do 15-ti let či osoby
pečující o jinou závislou osobu

11 000 a 13 000,Kč/měsíc
(na 12 měsíců)

Mgr. Miroslava
Holemá
tel.: 950 133 330
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STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
SÚPM jsou pracovní místa, která zaměstnavatel:
a)

zřizuje (jednorázový příspěvek na vytvoření místa – např. vybavení kanceláře, stroj) na základě dohody
uzavřené s úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání

- při zřízení více jak 5 pracovních míst vyžaduje ÚP vypracování odborného posudku, expertízy, nezávislou externí
institucí
- při zřízení více jak 5 pracovních míst je návrh na výši příspěvku předkládán k projednání poradnímu sboru (§ 7 zák. č.
435/2004 Sb.).
Formy příspěvku:




návratná finanční výpomoc
příspěvek na úhradu úroků z úvěru
jiný účelově určený příspěvek

Pouze pro kategorie uchazečů:







uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence 12 měsíců
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 3 měsíce a zároveň jedná-li se o absolventa bez
praxe, nebo osobu do 30 let věku, nebo o osobu ve věku nad 50 let, nebo o osobu pečující o dítě do 10 let,
nebo o osobu se zdravotním postižením (znevýhodněním), nebo o osobu, u které by mohlo setrváním
v dlouhodobé nezaměstnanosti dojít k ohrožení sociálním vyloučením, nebo o osobu, jejíž evidence
bezprostředně navazuje na ukončení výkonu trestu odnětí svobody.
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měsíců
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měsíců a zároveň nad 55 let věku
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 3 měsíce a zároveň absolventů do 25 let věku a
absolvent VŠ po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku = zabezpečování
odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Maximální výše příspěvku poskytovaná ÚP pro rok 2016 je stanovena takto:
Zřízení pracovního místa – jednorázový příspěvek
- šestinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 155 418 Kč na zřízení 1 SÚPM,
- osminásobek průměrné mzdy, který představuje částku 207 224 Kč při zřízení více než 10 SÚPM.
b) vyhrazuje (mzdové náklady) na základě dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání
Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být dle zákona č. 435/2004 Sb.
poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně
pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle
po dobu 12 měsíců.
Dohody o poskytnutí příspěvku na vyhrazení pracovního místa nebudou uzavírány opakovaně na téhož uchazeče o
zaměstnání umisťovaného ke stejnému zaměstnavateli. Za opakovaný se považuje pracovní poměr u téhož
zaměstnavatele v průběhu posledních 3 let. Ve zvlášť zdůvodněných případech regionálního celospolečenského
významu povoluje výjimky ředitel KrP v Ústí nad Labem.
Zároveň nebude příkazci operace doporučeno schválení příspěvku v případě, kdy (v době podání žádosti o příspěvek)
uchazeč o zaměstnání v období posledních 12 měsíců vykonával nekolidující zaměstnání déle než 6 měsíců
(v součtu) u téhož zaměstnavatele, který je žadatelem o poskytnutí.
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Forma příspěvku:


příspěvek na úhradu mzdových prostředků

Pouze pro kategorie uchazečů a maximální výše příspěvku:






uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence 12 měsíců max. 10 000 Kč/měsíc, max. na dobu 6
měsíců
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 3 měsíce a zároveň jedná-li se o absolventa bez
praxe, nebo osobu do 30 let věku, nebo o osobu ve věku nad 50 let, nebo o osobu pečující o dítě do 10 let,
nebo o osobu se zdravotním postižením (znevýhodněním), nebo o osobu, u které by mohlo setrváním
v dlouhodobé nezaměstnanosti dojít k ohrožení sociálním vyloučením, nebo o osobu, jejíž evidence
bezprostředně navazuje na ukončení výkonu trestu odnětí svobody max. 10 000 Kč/měsíc, max. na dobu 6
měsíců
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měsíců max. 15 000 Kč/měsíc, max. na dobu
6 měsíců
uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měsíců a zároveň nad 55 let věku
max. 20 000 Kč/měsíc, max. na dobu 6 měsíců

c) zřizuje uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)
Hodnotící komise APZ krajské pobočky úřadu práce posuzuje každou žádost individuálně na základě stanovisek
odborných útvarů, která jsou zaznamenána v PL a s přihlédnutím k:
a) důvodům neumístitelnosti žadatele o příspěvek na volná místa na trhu práce
b) osobě žadatele, jeho dosaženého vzdělání, dosavadní praxe, praktických zkušeností a osobnostních
předpokladů pro realizaci podnikatelského záměru
c) reálnosti a smysluplnosti podnikatelského záměru z pohledu jeho udržitelnosti
U uchazečů, kteří budou vykonávat SVČ se přihlíží k absolvování přípravy na podnikatelskou činnost, kterou komise
hodnotí jako garanci rizika neúspěchu. Dohodu o poskytnutí příspěvku na podporu samostatné výdělečné činnosti
nelze uzavírat opakovaně se stejným žadatelem. Za opakované se považuje, pokud byla předchozí dohoda uzavřena
v průběhu posledních 3 let. Podmínkou však je, že nesmí podnikat ve stejném oboru, ve kterém již dříve
podnikatelskou činnost provozoval.
Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti bude sjednána a v dohodě ukotvena v délce trvání 12 měsíců.
Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP činí 80 000 Kč.

PODPORA VYTVÁŘENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (DÁLE VPP)
Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příležitosti, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 24 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, a to i opakovaně, tzn. dohodu se zaměstnavatelem lze uzavřít opakovaně i na stejné práce.
Jedná se zejména o práci koordinátorů veřejné služby, dále o práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných
prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí
nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí (§ 112 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). Obecně
prospěšnými institucemi se rozumí nejen obecně prospěšné společnosti (viz. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
ale také další právnické nebo fyzické osoby, které se zabývají obecně prospěšnými činnostmi. Mezi jiné obdobné
činnosti patří např.: pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, ve školách,
údržbářské práce na sportovištích atd.
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VPP jsou vytvářeny u tří typů zaměstnavatelských subjektů:




obce, kraj
příspěvkové organizace obcí,
nestátní neziskové organizace

Výše příspěvků VPP:
-

14 000 Kč/měsíc, max. na dobu 24 měsíců

-

VPP předák (koordinátor při vytvoření 6+ VPP) 15 000 Kč/měsíc, max. na dobu 24 měsíců

(Výše příspěvku je uvedena včetně pojistného na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění).

Podporované kategorie uchazečů o zaměstnání jsou zejména:
-

-

fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 12 měsíců,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o absolventa bez praxe,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o osobu do 30 let věku,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o osobu ve věku nad 50 let,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o osobu se zdravotním postižením (znevýhodněním),
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o osobu pečující o dítě do 10 let věku,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 3 měsíce a zároveň
se jedná o osobu, u které by mohlo setrváním v dlouhodobé nezaměstnanosti dojít k ohrožení sociálním
vyloučením,
fyzické osoby, které budou vykonávat činnost Asistenta prevence kriminality nebo jejichž evidence
bezprostředně navazuje na ukončení výkonu trestu odnětí svobody.

PŘÍSPĚVEK NA ZAPRACOVÁNÍ





Může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá
do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči
(§ 33).
Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem.
Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která
zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.
Maximální výše příspěvku je ½ min. mzdy na 1 osobu v délce trvání 3 měsíce tj. maximálně 14 850 Kč.

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘECHODU NA NOVÝ PODNIKATELSKÝ PROGRAM



Je příspěvek k částečné úhradě mzdy při přechodu zaměstnavatele na nový podnikatelský program v případě,
že zaměstnavatel nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu týdenní pracovní doby.
Maximální výše příspěvku je ½ minimální mzdy na 1 zaměstnance maximálně po dobu 6 měsíců, maximálně
tedy 29 700 Kč na 1 zaměstnance.

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA A PŘÍSPĚVEK NA JEHO PROVOZNÍ NÁKLADY
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Chráněné pracovní místo (dále jen „CHPM“) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu
se zdravotním postižením (dále jen „ZP“) na základě písemné dohody s ÚP ČR. Na zřízení CHPM poskytuje ÚP ČR
zaměstnavateli příspěvek. CHPM musí být obsazeno po dobu 3 let.
Forma poskytování příspěvku:




příspěvek na vytvoření CHPM,
příspěvek na vytvoření CHPM pro osobu se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost,
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM, CHPM-SVČ – poskytování tohoto příspěvku je
možné pouze na základě dohody o vytvoření CHPM, příp. dohody o uznání takového místa.

Maximální výše příspěvku dle § 75 -76 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti:
při zřízení 1 chráněného pracovního místa:
-

max. výše příspěvku/osoba se ZP (I. a II. st. inv.) celkem (8 x 25 903 Kč) = 207 224 Kč/osoba (max. výše
příspěvku poskytovaná ÚP 125 000 Kč)
max. výše příspěvku/osoba se ZP (III. st. inv.) celkem (12 x 25 903 Kč) = 310 836 Kč/osoba (max. výše
příspěvku poskytovaná ÚP 125 000 Kč)

při zřízení 10 chráněného pracovních míst:
-

max. výše příspěvku max. výše příspěvku/osoba se ZP (I. a II. st. inv.) celkem (10 x 25 903 Kč) = 259 030
Kč/osoba (max. výše příspěvku poskytovaná ÚP 125 000 Kč)
max. výše příspěvku/osoba se ZP (III. st. inv.) celkem (14 x 25 903 Kč) = 362 642 Kč/osoba (max. výše
příspěvku poskytovaná ÚP 125 000 Kč)

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM a CHPM - SVČ max. výše příspěvku/rok max. výše
příspěvku poskytovaná ÚP 48 000 Kč.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (POVEZ ll)
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Vzdělávací aktivity mohou probíhat maximálně po dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020.
Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou. Nepřípustné jsou e-learningové kurzy, či samostudium.
Podporované skupiny:







zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty
OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců
Zaměstnanci
potenciálně noví zaměstnanci
nestátní neziskové organizace

Příspěvek v rámci projektu nelze poskytnout:
školám, obcím, krajům, svazkům obcí, veřejné správě a místní samosprávě, organizačním složkám státu a organizačním
složkám územních samosprávných celků (obce) a vyšších územních samosprávných celků (kraje), institucím služeb
zaměstnanosti, znevýhodněným osobám a zadavatelům, poskytovatelům a dalším subjektům, působících v oblasti
sociálního začleňování/sociálních a zdravotních služeb, profesním a podnikatelským sdružením, pokud se vzdělávací
aktivity týkají zaměstnanců provozoven na území hlavního města Prahy, příspěvkovým organizacím.
Příspěvek lze poskytnout:
a) Příspěvek na mzdy: maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného
rozvoje činí 29 700 Kč měsíčně.
b) Na vzdělávací aktivitu:
1. Externí dodavatel - v případě vzdělávání externím vzdělávacím zařízením je zaměstnavatel povinen vybrat
dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příručkou
D9 Metodickým pokynem pro zadávání zakázek, dostupným na www.esfcr.cz (http://www.esfcr.cz/0713/oplzz/prirucka-d9
2. Interní lektor - v případě vzdělávání interním lektorem se musí jednat o interního lektora s prokazatelnou
kvalifikací a lektorskou praxí ve školené oblasti v rozsahu nejméně 3 roky. Praxe se prokazuje například
pracovní smlouvou nebo jiným potvrzením od zaměstnavatele, z kterého je patrné, že lektor uvedenou
činnost vykonával. Za interního lektora je považován zaměstnanec zaměstnavatele, který má lektorskou
činnost uvedenou v popisu práce/pracovní smlouvě a to alespoň 3 měsíce před podáním žádosti.
Příspěvek na mzdu bude poskytnut na skutečně vynaložení náklady vyplacené zaměstnavatelem až do
maximální výše 230 Kč/hodina (včetně zákonných odvodů za sociální a zdravotní pojištění).
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INICIATIVA PODPORY ZAMĚSTNANOSTI MLÁDEŽE PRO REGION NUTS 2
SEVEROZÁPAD V ÚSTECKÉM KRAJI
Cílová skupina:





lidé od 15 do 29 let věku, kteří nejsou v zaměstnání, v soustavné přípravě na povolání ani ve vzdělávání
současně nesmí mít více, než dva roky praxe (resp. může mít odpracováno maximálně 1,99 roku)
nesmí být u daného zaměstnavatele zaměstnán na HPP, DPČ a DPP v minulých třech letech
pro umístění na dotované místo je nutná doba evidence na ÚP min. v rozsahu 3 měsíců

Možnosti projektu:


Odborná praxe



Práce na zkoušku



Stáže v zahraničí



Návrat do vzdělávání

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 29 LET V ÚSTECKÉM KRAJI










věk do 29 let včetně
bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
evidence na ÚP déle než 3 měsíce
bez pracovních zkušeností či s praxí do 2 odpracovaných let od ukončení vzdělávání (pracovní poměry se
sčítají, DPP se nezapočítává, DPČ, OSVČ ano)
dané dotované pracovní místo musí odpovídat kvalifikaci
příspěvek pro zaměstnavatele 15 000Kč po dobu 12 měsíců (u evidence do 24 měsíců)
příspěvek pro zaměstnavatele 18 000Kč po dobu 12 měsíců (u evidence nad 24 měsíců a u absolventů)
každý účastník musí absolvovat školení v rozsahu 20 hodin (přímo na ÚP Litoměřice)
účastník je vyřazován z evidence ÚP až při doložení pracovní smlouvy

PRÁCE NA ZKOUŠKU








věk do 29 let včetně
bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
evidence na ÚP déle než 3 měsíce
bez pracovních zkušeností či s praxí do 2 odpracovaných let od ukončení vzdělávání (pracovní poměry se
sčítají, DPP se nezapočítává, DPČ, OSVČ ano)
výše příspěvku na 1 účastníka je 7.000,- Kč měsíčně u UoZ se středním a nižším vzděláním
9.500,- Kč měsíčně u UoZ s vyšším či vysokoškolským vzděláním
účastník zůstává v evidenci ÚP i po doložení výplatnice přesahující 4 950Kč hrubého
rozsah: nejdéle 3 měsíce, maximálně 20 hodin týdně

Na tuto aktivitu přímo navazuje Odborná praxe
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STÁŽE V ZAHRANIČÍ
podmínky pro uchazeče:







UoZ do 29 let evidovaní na ÚP ČR, nevzdělávající se, nezařazení do odborné přípravy nebo jiných kurzů
pro všechny stupně vzdělání kromě VŠ (maximálně VOŠ)
pracovní pobyt v zahraničí min. 3 měsíce dlouhý.
účastník musí disponovat alespoň základy jazyka cílové země
jazyková příprava 2–3 měsíce 20-25 hod./týdně
proplácena cesta na pohovor a na vlastní stáž (pouze 1x tam a zpět), skutečně vynaložené náklady na ubytování
v max. výši 300 EUR/měsíc.

NÁVRAT DO VZDĚLÁVÁNÍ
podmínky pro uchazeče:
 osoby ve věku 15-29 let, které předčasně ukončily vzdělávací proces (ZŠ a nižší střední odborné) a dále se
neúčastní pracovního ani vzdělávacího procesu
 není nutná evidence na ÚP
 účastník musí absolvovat přípravný program v rozsahu cca 60 hodin (dlouhodobá edukační aktivita)
 možnost využít Poradce pro vzdělávání – většinou pedagogický pracovník školy s délkou výkonu 10 měsíců
po 10 hod./měsíc a 176,- Kč/hod. (mentor pro účastníka)
 možnost proplácet stravné, cestovné, ubytování, školní pomůcky (max. 4 tis. Kč)

REKVALIFIKACE
požadavky na účastníka:
 zájemci a UoZ bez ohledu na délku evidence do 29 let
 budou využívány rekvalifikace zajišťované přímo Úřadem práce ČR a zvolené rekvalifikace (SM 20/2015)
 pro oba typy bude možno využívat doprovodná opatření

FLEXIBILNĚ DO PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI
Cílová skupina:


lidé, pečující o dítě do 15 let (zejména ti, kteří se vrací z mateřské či rodičovské dovolené na trh práce) a lidé
pečující o jinou závislou osobu (zdravotně tělesně postiženého, seniora)

Obsah projektu:



každý účastník musí splnit blok školení a poradenských aktivit v rozsahu 40 hodin celkem (budou probíhat
přímo v budově ÚP v Litoměřicích, Michalská 12)
v době absolvování aktivit projektu je možné proplácet hlídání dítěte mimo MŠ (hlídací skupiny, mateřská
centra, „hlídačky“) či jiné závislé osoby pečovatelskou službou
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Dotované pracovní místo:






nutná evidence na ÚP v minimálním rozsahu 3 měsíce
účastník nesmí být v minulosti u daného zaměstnavatele zaměstnání na HPP, DPČ ani DPP
dotace ve výši 11 000Kč (u evidence do 24 měsíců) po dobu 12 měsíců
dotace ve výši 13 000Kč (u evidence nad 24 měsíců) po dobu 12 měsíců
podpora částečných úvazků a sdílených pracovních míst

Doprovodná opatření:


proplácení např. vstupních lékařských prohlídek, výpisů z rejstříků trestů, cestovních výdajů, hlídání dětí či
pečovatelské služby pro závislé osoby nebo seniory (v době účasti na projektových aktivitách)

REKVALIFIKACE
 při splnění podmínky cílové skupiny
 budou využívány rekvalifikace zajišťované přímo Úřadem práce ČR a zvolené rekvalifikace (SM 20/2015)
 pro oba typy bude možno využívat doprovodná opatření

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:
1. Kontaktovat osobu uvedenou v daném státním příspěvku
(viz tabulka STRUČNÝ PŘEHLED STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ)
2. Nahlásit volné pracovní místo – formulář Hlášenka volných míst (na vyžádání na emailové adrese:
volna.mista@lt.mpsv.cz).
3. Vyplnit žádost k dané dotaci
4. Doložit požadované dokumenty (potvrzení o zřízení bankovního konta, potvrzení o bezdlužnosti – celní
úřad, finanční úřad, OSSZ, dané pojišťovny – nesmí být starší jednoho měsíce). Ze seznamu doporučených
uchazečů úřadem práce vybrat budoucího zaměstnance.

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ EVROPSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
1.
2.
3.
4.

Kontaktovat osobu uvedenou v daném projektu (viz tabulka STRUČNÝ PŘEHLED EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ)
Vyplnit žádost k dané dotaci
Doložit požadované dokumenty (potvrzení o zřízení BÚ, čestné prohlášení o bezdlužnostech)
Z doporučených uchazečů úřadem práce vybrat budoucího zaměstnance
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Potřebujete poradit či pomoci s výběrem dané dotace nebo příspěvku?
Kontaktujte nás:

Bc. Holubová Lenka
tel.: 950 133 400
(Trh práce – monitoring, volná místa)

email: lenka.holubova@lt.mpsv.cz

Vytipování vhodného uchazeče o zaměstnání, uspořádání výběrového řízení v prostorách úřadu práce
Vedoucí oddělení zprostředkování
Mgr. Lenka Hamelová
tel. 950 133 483
Odd. trhu práce / Aktivní politika zaměstnanosti – dotace
Nástroj APZ
SÚPM (společensky účelná pracovní místa)

Referent/ka
Hana Knotková
Bc. Irena Liscová, DiS
Sandra Formánková

Telefon
950 133 459
950 133 657
950 133 324

SÚPM/SVČ (samostatná výdělečná činnost)
VPP (veřejně prospěšné práce)

Eva Pešková
Ing. Václav Huja – vedoucí odd. TP
Lenka Hladíková

950 133 321
950 133 325
850 133 426

Rekvalifikace

Renata Černá
Věra Vraná
Stanislav Hylán
Pavlína Straková
Bc. Andrea Tvrzníková
Dana Kloudová
Mgr. Miroslava Holemá
Irena Korfová

950 133 486
950 133 323
950 133 318
950 133 429
950 133 428
950 133 428
950 133 330
950 133 328

CHPM (chráněná pracovní místa)
Projekty ESF (evropský sociální fond)

Zaměstnávání cizinců

Kontaktní pracoviště LITOMĚŘICE
ředitel kontaktního pracoviště p. Ivan Vilím

Michalská 259/12, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice 1
950 133 111
Úřední hodiny:

950 133 302, 950 133 524

Pondělí:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:00

Středa:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 11:00

Pátek:

8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o
zaměstnání a pozvané klienty

www.mpsv.cz

- 12 -

podatelna.litomerice@lt.mpsv.cz

