
„Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ 
 
 
Po počáteční přípravné fázi a představení projektu na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu 

práce ČR, proběhly první výběry vhodných účastníků a následně byly zahájeny aktivity projektu. 

Na společné schůzce se zástupci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci, jsme se zaměřili 

především na možnosti navýšení počtu zapojených uchazečů, tak aby byla větší šance skupiny naplnit 

a realizovat všechny nabízené aktivity projektu. Jednali jsme také o eventuálních možnostech 

zahájení výuky mimo naše kontaktní centra, v sociálně odloučených lokalitách, které ztěžují 

uchazečům dojíždění. Hledali jsme všechny alternativy, jak navýšit počet zapojených účastníků, tak 

abychom zajistili hladký a rovnoměrný průběh projektu. 

S ohledem na danou situaci v nezaměstnanosti a po vyhodnocení celkového počtu zapojených 

účastníků  ke konci prvního monitorovacího období (80 osob ze 400), vznikla v průběhu realizace 

projektu potřeba rozšíření CS. 

Po předešlé konzultaci a doporučení partnera projektu ÚP ČR, jsme došli k závěru, že nejvýznamnější 

změnou by mělo být rozšíření CS o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, ze segmentu B, v kombinaci s 

našimi cílovými skupinami (osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55+ a OZP) ze 

stejného segmentu. Tato skupina nezaměstnaných se nám jevila jako blízká našim cílovým skupinám 

a zároveň nekoresponduje s cílovými skupinami souběžně realizovaných aktivit ÚP a projekty se 

vhodně doplňují. Předpokládaný nárůst z nové cílové skupiny odhadujeme na cca 100 osob. 

 Zástupci a zaměstnanci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci se aktivně podílí na 

harmonogramu projektu - především v oblasti příprav, kdy se plánují výběry účastníků do projektu, 

aktivně se účastní pravidelných výběrů účastníků do projektu. Při plánování odborných rekvalifikací 

se podílí na aktualizaci kurzů ve vztahu k poptávce na trhu práce a osobám, které jsou v projektu. 

Projekt se tak může opřít o nejaktuálnější data, na základě kterých může přesně cílit rekvalifikační 

kurzy, které  odpovídají poptávce zaměstnavatelů. 

Žádost o podstatnou změnu o rozšíření CS byla schválena s účinností od 1. 3. 2019. 

Na počátku druhého monitorovacího období je do projektu zapojeno 140 účastníků, z toho 

rekvalifikačními kurzy prošlo 40 účastníků. Největší zájem je stále o počítačové kurzy, jak pro 

začátečníky, tak pro pokročilé. V nejbližší době plánujeme otevřít rekvalifikační kurz Obsluha 

elektrovozíku a motovozíku a kurz Chůva pro děti do zahájené povinné školní docházky.  

Další změnou, potřebnou řešit v průběhu prvního monitorovacího období projektu, byla nutnost 

přesunutí prostor kontaktního místa v Liberci a to k datu 28. 2. 2019, vzhledem k výpovědi z nájmu, 

ze strany pronajímatele. V současnosti jsou již zajištěny prostory nové, odpovídající našim 

požadavkům, na dostupném místě v centru města.                                                    

 

 

 


