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Zápis z 2. jednání  

Tematické pracovní skupiny ZAMĚSTNANOST 

Liberec 

Liberec, 4.5.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Jana Juřicová – Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka – SML, manažer SPSZ 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Lucie Plíšková – ADVAITA 

Tereza Šímová – Návrat 

Helena Kuličová – Texman 

Martin Korych – D.R.A.K. 

Ivana Sulovská – Centrum Kašpar 

Vendulka Procházková – Okresní hospodářská komora Liberec 

Růžena Bergmanová – Fokus 

Lenka Růžičková - Fokus 

Klára Tekelyová – Komunitní práce Liberec 

Vlastimil Pecka – Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje 

 

 

Omluveni: 

Barbora Šolková - SML 

Andrea Rousová - BFZ 

Lubomír Záleský – ÚP ČR 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 

 

Úvod:  

P. Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast zaměstnanost, přivítal účastníky, 

představil kolegyni z ASZ J. Juřicovou a požádal účastníky o krátké představení, dále seznámil účastníky 

s prací na prvním jednání pracovní skupiny pro oblast zaměstnanost a postupném tvořením analýzy 

potřeb a z ní vycházející tabulky priorit. Předal slovo M. Hamplovi.  

M. Hampl převzal slovo a omluvil nepřítomné. Dotázal se zúčastněných, zda mají připomínky k analýze 

potřeb. Přítomní bez připomínek. Představil vytvořenou tabulku priorit a vysvětlil, že se z ní budeme 

vycházet, v návrhové časti strategického plánu sociálního začleňování a přítomné členy poprosil o 
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diskuzi k jednotlivým bodům a společné vytváření specifických cílů/kroků k naplňování cílů. Také 

připomněl, že je třeba dosáhnout konsenzu u jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, 

kde rozhoduje většina z přítomných. 

 

Otevřená diskuze:  

M.Hampl zahájil diskuzi k jednotlivým bodů představil první prioritu v tabulce priorit 2.1. osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné na trhu práce 

jsou podporovány ke zvyšování pracovních kompetencí, návyků a motivace pracovat  představil hlavní 

cíl, jak tuto prioritu naplnit. Zdůraznil, že je třeba do toho konkrétního cíle doplnit neznámé. Přešlo se 

k diskuzi ke specifickým cílům. V diskuzi u bodu 2.1.1.1. Pracovní a bilanční diagnostikou, 

ergodiagnostikou, individuálním poradenstvím, motivačními kurzy bude podpořeno minimálně X osob 

z ohrožených cílových skupin, byl přidán pojem ergodiagnostika a bylo diskutováno o rozdělení bodu 

na více jednotlivých kroků. Pan Hampl rozdělí tento bod dle aktivit a na další pracovní schůzi se 

k tomuto bodu, znovu otevře diskuze. Dále se diskutovalo o tom, kdo tyto aktivity bude zaštiťovat a 

jaké jsou možnosti financování.  

Dalším bodem diskuze byl krok 2.1.1.2. V Liberci od roku 2017 funguje JOB Klub pro X dlouhodobě 

nezaměstnaných a s ním navazující bod 2.1.1.3. Od roku X je podpořeno X osob z cílové skupiny X 

kariérním poradenstvím – individuálně poskytované jednotlivými organizacemi.  

 L. Plíšková popisovala práci s klienty z ADVAITY a tréninkové přijímací pohovory. Dále mluvila 

o  „kurzu“ pro klienty na PC a vytváření životopisu.  

V. Procházková poukazovala na problém „loajálnosti“ k zaměstnavatelům a žádala o zakomponování 

tohoto pojmu do kariérového poradenství.  

Posledním řešeným bodem programu, byl krok 2.1.1.4. Realizace programů na podporu rozvoje 

podnikání.  

V. Pecka mluvil o nutnosti zajištění kariérového poradenství na ZŠ a SŠ 

Z diskuze vyplynulo, že by na školách měl být na plný úvazek kariérový poradce, který by zajišťoval úzký 

vztah mezi školami a podnikateli.  

Na konci pracovní schůze se určily termíny dalších jednání PS zaměstnanost na 25.5.2016 a 22.6.2016 

 

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

7.5.2016 

kontakty:  

Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz , tel. 485 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 
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