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Veřejně prospěšnépráce

Registraění číslo:CZ'I.a4/z.l .00/03'00001

částka' I772 350 000,00 Kč
Doba realizace projektu:

1. květen 20a8 aŽ 31. prosinec 2010

Popis projektu
Hlavní aktivitou projektrr jsou veřejně prospěšnépráce. Jedná se o časově omezené pracovní
příleŽitosti spočívající
zejména v údrŽbě veřejného prostranství, úklidu a ťrdržběveřejnýclr
budov a komtrnikací nebo jiných obdobných činnostech. Mezi jiné obdobné činnosti patří
např. práce osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné charitativní ptáce,
sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařizeních, údržbářsképráce ve
prospěch obcí, státních a obecně prospěšnýclr institucí a občanských sdruŽeni. Doplňkovou
aktivitou projektu jsou rekvalifikace, které jsou realizované s ohledem na umístění uchazeče
na veřejně piospěšnépráce a které jsou pro výkon dané práce nezbytné. Úěelem projektu je
podpora zaměstnání a zvýšenízaměstnatelnosti uchazečůo zaměstnání, kterým je věnována
zvýšená péčepři zprostředkování zaměstnání z důvodu jejieh problémůs pracovním
uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí. Je to zejména
Žiňttá nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyššívěk, zdravotní

omezení apod. Projekt tak umožňuje obnovit azískat pracovní návyky a můŽe taktéŽ do určité
míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patoiogických jevů a napornáhat sociálně
nepřizpůsobivým osobám integrovat se do společnosti. Projekt předpokládá podporu formou
příspěvku na mzdové náklady při výváření veřejně prospěšných prací obcemi a
zaměstnavateli. Projekt je realizován sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, a to
především prostřednictvím úřadťr práce.

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kterým je při zprostředkování práce věnována
zvýšená péče.Cílem a hlavním přínosem tohoto projektu je zejména udrŽení a obnovení
základních pracovních návyků uvedené skupiny uchazečťr o zaměstnání a jejich motivace k
práci prostřednictvím získání finančníchprostředků z pracovní ěinnosti, nikoliv ze sociálních
podpor nebo podpor v nezaměstnanosti.

Průběh a výsledky projektu
Realizace projektu započala jiŽ v roce 2008, kdy byly uzavfuány první dohody o vywoření
pracovních příležitostív rámci veřejně prospěšných prací. Uzavírání dohod kontinuálně
pokračovalo i v roce 2009. Dohody uzavírajíjednotlivé úřady práce, které postupují v souladu
i pravidly ESF a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. V rámci veřejně prospěšných prací
jsorr přitom vykonávány různéčinnosti, které splňují charakter veřejné prospěšnosti (úklidové
práce v obcích, údrŽba veřeiných budov a komunikací, práce v obecních lesích, charitativní
práce, ekologické práce, práce sociálního charakteru, práce kulturního charakteru, práce na
veřejných sportovištích atd.). Do 31 .7.2009 bylo v rámci projektu podpořeno 17 638 osob.

