
„Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ 
 

Projekt Nová práce s Paktem zaměstnanosti je jeden ze společných aktivit komunikační platformy 

Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, jehož realizátorem je Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje. 

Stěžejním cílem je pomoci, a to zejména dlouhodobě nezaměstnaným, v odstranění překážek, 

handicapů, které jim brání ve vstupu na pracovní trh.   

V průběhu třetího monitorovacího období, se podařilo  ve spolupráci s partnery projektu (Úřad práce 

České republiky, MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION z. s. a Střední průmyslová škola 

technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace) zapojit na  300 osob, přičemž 

rekvalifikačními kurzy prošlo 120 z nich. S podporou organizace pravidelných setkání se 

zaměstnavateli se podařilo umístit 37 účastníků do zaměstnání.  

S ohledem na rozšíření cílové skupiny o skupinu osob s nízkou úrovní kvalifikace a s ohledem na 

trendy, vyplývající z Práce 4.0 se projekt zaměřil především na rekvalifikační kurzy základní 

počítačové gramotnosti a kurz Tvorba www stránek. Několik účastníků dále projevilo zájem o 

rekvalifikační kurz Strážný.  

V  rámci rozšíření cílové skupiny o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace se do projektu zapojila také část 

mladých účastníků s nedokončeným vzděláním. Motivace mladých je v první fázi zaměřena 

především na návrat k dokončení studia. Důraz je kladen zejména na skutečnost, že bez 

dokončeného vzdělání je získání pracovní pozice vždy daleko těžší. Teprve v druhé fázi se realizuje 

příprava zaměřená na úspěšné vyhledávání budoucího zaměstnání. Individuální konzultace, 

především u této skupiny, představuje nenahraditelnou možnost cílené a intenzivní práce s klientem, 

kterou skupinové poradenství v takové míře neumožňuje. Ve většině případů teprve při individuálním 

rozhovoru, je možnost získat komplexní představu o situaci, ve které se účastník nachází a následně 

zvolit vhodný postup při motivaci účastníka. 

Další podpůrnou činností byla v letošním roce realizace setkání a následných aktivit v odloučených 

lokalitách. Za velmi důležité podpory partnera projektu Úřadu práce ČR, konkrétně Krajské pobočky 

ÚP CR v Liberci se podařilo zorganizovat kurzy ve městě Frýdlant a Hrádek nad Nisou. I těmto 

účastníkům bylo umožněno kromě základních aktivit navštěvovat rekvalifikace počítačových kurzů 

v místě bydliště. Krajská pobočka ÚP ČR je jedním ze signatářů Paktu zaměstnanosti a v projektu 

zastává zásadní a významnou úlohu.  

„Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v tomto regionu velmi úzce spolupracují s ostatními signatáři 

Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Naše role spočívá především ve vytipování a následném 

doporučení vhodných uchazečů o zaměstnání. Vzájemná spolupráce s realizátorem je velmi úzká a 

ÚP ČR pravidelně dostává zpětnou vazbu o svých klientech zapojených v projektu. Můžeme tak 

velmi dobře vyhodnotit, jaký přínos projekt má a konzultovat další možné formy spolupráce v rámci 

paktu,“ shrnuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci Kateřina Sadílková. 

 

Projekt byl spuštěn 1. 8. 2018 a poběží do 30. 7. 2020. Během zbývajících měsíců jeho realizace bude 

Sdružení společně s partnery nadále motivovat současné i budoucí účastníky ze znevýhodněných 

skupin, k úspěšnému zapojení do pracovního procesu.  



 

 


