
 

 

Závěrečná konference projektu  

Dobrá práce v obci 
“Dobrá politika zaměstnanosti musí lidem přinášet celkovou životní stabilizaci" 

 

Termín: čtvrtek 4. 2. 2020, 9:30 - 16:30 
Místo: online přes Zoom 

Přihlašovací formulář ZDE. 

PROGRAM 

  
DOPOLEDNÍ ČÁST – odkaz ZDE: 

 

9:30 - 9:45 Představení a poděkování 
  

9:45 - 11:00 VÝCHODISKA PODPORY - Změna postavení na trhu práce 
První blok se zaměřuje na příčiny dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti. Dává je do 
kontextu zacyklení v prekarizovaném segmentu trhu práce, zaměřuje se na identifikaci příčin a 
následné určení principů, z nichž by měla vycházet podpora.   

 
 Evropský pohled: Comprehensive approach to the long term unemployment, Gelu 

Calacean, Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování  

 Zkušenost nezaměstnanosti a prekarizace - Lucie Trlifajová, Centrum pro společenské otázky 
- SPOT 

 Od bariér k principům komplexní podpory - Lucie Trlifajová, SPOT 
 Dobrá práce jako cíl podpory - Petr Kučera, SPOT 

 

11:15 - 12:15 PRINCIPY PODPORY - Od VPP ke komplexní podpoře  
Veřejně prospěšné práce jsou dlouhodobě kritizované - přesto lze zkušenosti s nimi využít a rozvíjet. 
Ukazují na potenciální roli obce v oblasti zaměstnanosti, a centrální roli, kterou mohou mít při 
koordinaci komplexní podpory dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných. Tomuto tématu se 
budeme věnovat v druhém bloku konference. 

 
 Efektivita VPP jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - Jiří Vyhlídal, VÚPSV 
 Zkušenost s VPP jako východiskem o pro uvažování o podpoře - Lucie Trlifajová/Daniela 

Büchlerová, SPOT  
 Přehlížená role předáků: klíčoví aktéři podpory na tréninkových pracovních místech – 

Daniela Büchlerová, SPOT  

 

12:15 - 12:30 MATERIÁLY A PRAKTICKÉ NÁSTROJE   
Prezentace Webu pro obce a Mapy nezaměstnanosti a sociální nejistoty - Daniela Büchlerová, 
Barbora Chrudimská 
 

https://forms.gle/QtfbygxzkA2Qp7fG9
https://us02web.zoom.us/j/85968699931
http://zamestnavam.pracevobci.cz/
https://mapanezamestnanosti.cz/


 

 

Pauza: 12:30 - 14:00 

 

ODPOLEDNÍ ČÁST – odkaz ZDE: 
 

14:00 - 14:45 KOMPLEXNÍ PODPORA V OBCI - prakticky, konkrétně 
 

 Obec jako centrální aktér: principy komplexní podpory – Bronislav Podlaha, SPOT 
 Představení metodiky - komplexní podpora a tréninková místa v obci - Karel Novák, 

Bronislav Podlaha, SPOT 
 Limity komplexní podpory v současném nastavení - zkušenosti z obcí v projektu - Karel 

Čada, Alžběta Wolfová, evaluátoři projektu 

 

15:00 - 16:00 VIRTUÁLNÍ WORKSHOPY 
Blok A a blok B budou probíhat paralelně v rozdělených virtuálních místnostech nástroje Zoom.  Po 
krátkém úvodu (zkušenosti z obcí) bude v každém bloku následovat především moderovaná diskuze 
účastníků na daná témata. Pokud již nyní máte nápady na témata a otázky, které byste rádi v diskuzi 
probrali, neváhejte je uvést v přihlašovacím formuláři. Čas ukončení 16:00 je orientační, budeme rádi, 
pokud se diskuze rozvine a budete s námi moci být ještě déle. 
 

BLOK A  - Koordinace a plánování v obci a Tvorba pracovních míst  
V rámci bloku budou prezentovány zkušenosti z Kadaně, Prahy 7, Hanušovic. Vede Bronislav 
Podlaha.  

o I. část - Jak zařadit zaměstnanost do strategií obce  
o II. část - Kde a jak vytvářet tréninková místa v obci 

 

BLOK B - Přímá podpora a její principy  
V rámci bloku budou prezentovány zkušenosti z MAS Brdy Vltava, Hanušovic a Nového Boru. 
Vede Karel Novák. 

o I. část - Jak pracovat s lidmi, co jsou zaměstnáváni  
o II. část - Jak pracovat s lidmi, kteří poskytují podporu  

 

Změna programu vyhrazena 
 

Akce je pořádána rámci projektu Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením na úrovni obce s registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493 v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Projekt si klade za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání právě těchto obtížně 
uplatnitelných osob na úrovni obce. Aby zaměstnání v obci bylo dobrou prací, musí umožnit osobám ohrožených 
sociálním vyloučením dlouhodobou změnu jejich situace. Jako zásadní se přitom jeví oblast přímé podpory 
zřizování pracovních míst veřejnou správou a nastavení na ně navazujících sociálních služeb. 

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je Nová škola, o. p. s., která je také jeho hlavním 
koordinátorem. Projekt realizuje spolu s Centrem pro společenské otázky – SPOT, z. s. (obsahový ́garant projektu) 
a Multikulturním centrem Praha, z. s. (garant veřejných akcí projektu). 
 

https://us02web.zoom.us/j/87589198583
https://forms.gle/QtfbygxzkA2Qp7fG9

