Informace - výzva zaměstnavatelům a podnikatelům, kteří chtějí přijímat
nově zaměstnance
Úřad práce v Prachaticích, vzhledem k současnému nepříznivému vývoji
situace na regionálním trhu práce, zvyšuje dotace pro rok 2010 na společensky
účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání (SÚPM). Dotace jsou
přednostně určeny na podporu pracovního uplatnění obtížně umístitelných
uchazečů o zaměstnání evidovaných u Úřadu práce v Prachaticích ( § 33, zákona o
zaměstnanosti ).
Pracovní místa budou dotována částkou 10.000,- Kč měsíčně pokud do zaměstnání
nastoupí fyzická osoba, která je vedena v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, fyzická
osoba nad 50 let věku nebo osoba se zdravotním postižením, a částkou 8.000,- Kč
měsíčně pokud se bude jednat o fyzickou osobu do 20 let věku, osobu pečující o
dítě do 15 let věku nebo o osoby, potřebující zvláštní pomoc. Dotace je účelově
určena na částečnou úhradu mzdových nákladů a bude úřadem práce poskytována
po dobu 6 měsíců. V případě zkráceného úvazku bude maximální částka úměrně
krácena. Pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání musí být uzavřen nejméně na
dobu 6 měsíců. Přijetí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dotované
místo musí vždy předcházet uzavření dohody s úřadem práce. Dohodu nelze
uzavřít, pokud již byl uchazeč do zaměstnání přijat.
Písemné nabídky formou vyplněných žádostí (formulář ÚP) včetně požadovaných
příloh zasílejte průběžně na adresu:
Úřadu práce v Prachaticích, Poštovní 113, 383 01 Prachatice.
Platnost tohoto programu je do vyčerpání stanoveného objemu financí,
nejpozději do 31.10.2010.
Bližší informace o tomto programu, ostatních nástrojích aktivní politiky
zaměstnanosti a dalších službách úřadu práce Vám rádi sdělíme osobně v Úřadu
práce v Prachaticích. Informace je možné též získat na tel.: 950 153 325, pí.
Balounová a 950 153 324 – p. Lácha nebo na www: http://portal.mpsv.cz.
Předem děkujeme, že máte zájem se spolupodílet na řešení nepříznivé situace na
regionálním trhu práce a těšíme se na spolupráci.
V Prachaticích dne 2.2.2010
Ing. Josef Lácha
vedoucí oddělení trhu práce

