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Z á p i s 
 

z jednání III. pracovní skupiny komunitního plánování  
pro zam

�
stnanost obtížn

�
 zam

�
stnatelných skupin obyvatelstva  
 

dne 21. b� ezna 2006 M
�
stský ú� ad Kostelec nad Orlicí 

 
 

P� ítomni (dle prezen� ní listiny): 
Ing. Ji� í Bartoš, Pavla Jarošová, dipl. pol. Miroslav Mitrovi� , Barbora Trojá� ková,  
Jana Zást� rová  
 
Omluveni (dle prezen� ní listiny): 
Ing. Petr Richtera 
 
Hosté (dle prezen� ní listiny): 
Mgr. Miloslava Stojanová, Ilona Ma� áková 
 
 
 Sl. Šmídová nejprve p� ítomné seznámila  s hlavními body programu jednání: 

- p� edstavení hosta – paní Ma� ákové a rozhodnutí o jejím � lenství ve skupin� , 
- informace o jednacím � ádu pracovních skupin, 
- seznámení s jednotlivými výstupy, jejichž vypracování bylo � len� m uloženo, 
- diskuse. 

 
Mgr. Stojanová p� edstavila � len� m pracovní skupiny paní Ilonu Ma� ákovou, která 

byla oslovena jako uživatel sociálních služeb a požádána o spolupráci v pracovní skupin�  pro 
obtížn�  zam� stnatelné skupiny obyvatelstva. Paní Ma� áková má dv�  13-leté d� ti, je 
dlouhodob�  bez pracovního pom� ru a pobírá od M� stského ú� adu v Kostelci nad Orlicí dávku 
sociální pé� e dle § 4 zákona o sociální pot� ebnosti. Všichni p� ítomní � lenové skupiny 
souhlasili s tím, že se paní Ma� áková stane novým � lenem III. pracovní skupiny. 

 
Mgr. Stojanová p� ítomné informovala o pracovním setkání k plánování a kvalit�  

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, které se uskute� ní dne 4.4.2006 na Krajském 
ú� ad�  v Hradci Králové. 

�
lenové pracovní skupiny budou na p� íští sch� zce informováni o 

obsahu tohoto setkání. 
  �

lenové skupiny obdrželi Jednací � ád pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí. P� ípadné p� ipomínky mohou vznést na p� íští sch� zce, 
kde bude jednací � ád schválen. 
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P� ítomní byli seznámeni s výstupy, jejichž vypracování bylo jednotlivým � len� m 

uloženo na základ�  minulého jednání: 
 
- p� edloženy statistické p� ehledy z Ú� adu práce v Rychnov�  nad Kn� žnou týkající se 

míry nezam� stnanosti v jednotlivých obvodech (rozd� lení dle pohlaví, dosaženého 
vzd� lání, uvedeni ob� ané se zm� n� nou pracovní schopností), v� kové struktury 
nezam� stnaných, situace na trhu práce, délky nezam� stnanosti, kvalifika� ní 
struktury a volných pracovních míst (údaje za roky 2004, 2005 a za� átek roku 
2006)  

 
- p� edloženy statistické p� ehledy z odbor�  sociálních v� cí M� stského ú� adu Kostelec 

nad Orlicí a M� stského ú� adu Týništ�  nad Orlicí zam� � ené na vymezené skupiny 
klient�  pobírajících dávky sociální pé� e – ob� any se zdravotním postižením, 
klienty starší 50-ti let, osoby pe� ující o d� ti do 15-ti let, ob� any do 25 let a 
absolventy škol, mladistvé klienty (za roky 2004 a 2005) 

 
- sl. Jarošová p� edložila písemn�  zpracované informace týkající se služeb a 

program� , které nabízí ob� anské sdružení Emauzy 
�

R obtížn�  zam� stnatelným 
ob� an� m - vytvo� ení pracovních p� íležitostí v rámci Cíleného programu 
uzavíraného s Ú� adem práce v Rychnov�  nad Kn� žnou, ve� ejn�  prosp� šných prací 
uzavíraných s Ú� adem práce v Rychnov�  nad Kn� žnou a Ú� adem práce v Ústí nad 
Orlicí). Tyto informace byly dopln� ny ústním komentá� em. 

 
- pan Mitrovi�  p� edložil p� ehled ohledn�  ob� an�  zam� stnaných na ve� ejn�  prosp� šné 

práce u Technických služeb v Kostelci nad Orlicí, s.r.o. (za roky 2004, 2005 a 
za� átek roku 2006) 

 
Pan Mitrovi�  informoval p� ítomné o tom, že na ve� ejn�  prosp� šné práce jsou u 

Technických služeb v Kostelci nad Orlicí zam� stnáváni p� evážn�  lidé s nízkou kvalifikací, asi 
50 % z nich jsou Romové. V sou� asné dob�  mají 6 zam� stnanc�  na ve� ejn�  prosp� šné práce. 
Pan Mitrovi�  také hovo� il o dotacích na zam� stnance poskytovaných Ú� adem práce 
v Rychnov�  nad Kn� žnou, jejich výše záleží na délce evidence uchaze� e o zam� stnání na 
Ú� adu práce. Maximální doba, po kterou je dotace poskytována, je 1 rok. � editel 
Technických služeb by zam� stnanc� m cht� l pomoci a zam� stnávat je i nadále, ale po 
ukon� ení poskytování dotací nemají finan� ní možnosti, aby jim vypláceli platy ze svého 
rozpo� tu. Pan Mitrovi�  uvedl, že by se m� lo rozlišit, kdo má skute� n�  zájem pracovat a 
nem� že sehnat zam� stnání a na druhé stran� , kdo pracovat nechce. Ti, kte� í mají zájem 
pracovat, snaží se a mají výsledky, by m� li být zvýhodn� ni, nap� . co se tý� e výše dotace. 

 
Z diskuse vyplynul názor, že n� kte� í zam� stnavatelé využívají dotací od Ú� adu práce a 

po ukon� ení poskytování dotace (nap� . po 3 m� sících) zam� stnance propustí a on se znovu 
zaeviduje jako uchaze�  o zam� stnání na Ú� ad práce. Malé firmy ale nemají finan� ní možnosti 
na to, aby ob� any zam� stnávaly po ukon� ení vyplácení dotací. 
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Paní Ma� áková  informovala p� ítomné o svých zkušenostech se shán� ním zam� stnání. 

Jmenovaná má st� edoškolské vzd� lání (gymnázium), je jí 47 let a má dv�  13-leté d� ti. 
P� estože má zájem pracovat a absolvovala  rekvalifikaci – po� íta� ový kurz, nem� že 
dlouhodob�  sehnat zam� stnání v okolí bydlišt� . 
 
 Z další diskuse vyplynulo, že lidé v 

�
eské republice nejsou zvyklí na st� hování za 

prací a vzdálen� jší dojížd� ní do zam� stnání. 
 
 
 Úkoly pro p� íští jednání pracovní skupiny: 
 

1) P� ehled a popis všech program� , které nabízí Ú� ad práce v Rychnov�  nad Kn� žnou 
pro obtížn�  zam� stnatelné skupiny obyvatelstva – nap� . rekvalifikace, vzd� lávání, 
podporované zam� stnávání, ve� ejn�  prosp� šné práce (+ jaké jsou podmínky, které 
musí uchaze� i spl� ovat, aby jim byl ur� itý program nabídnut). 
 

         Vypracuje: Ú� ad práce v Rychnov�  nad Kn� žnou 
Termín:  27.4.2006 
 

 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne 3.4.2006 
Zapsala: Šmídová Markéta 


