MAS VLADAŘ o.p.s.
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ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny

Zaměstnání a sociální integrace
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020
MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

8. 10. 2014 (středa)
Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč
10:00 hodin

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Ředitel Martin Polák v 10.15h zahájil jednání pracovní skupiny a přivítal přítomné. Jednání pracovní
skupiny započal představením všech přítomných. Představil účastníkům princip komunitně vedeného
místního rozvoje, na jehož základě se bude sestavovat SCLLD MAS Vladař. Pan ředitel promítl přítomným
prezentací se statistickými daty, které se sekretariátu podařilo získat z veřejně dostupných databází. Proběhla
debata nad uvedenými daty. Od účastníků byl projeven zájem problémy vyvstávající z prezentovaných dat
řešit v rámci svých pro zaměstnanecké a sociálně integračních aktivit. Je však ale potřebné mít konkrétní
nastavení dotací.
Pan Kandler představil práci Agentury pro sociální začleňování na území Žluticka, dosavadní úspěchy
s místní komunitou sociálně vyloučených obyvatel či například zprovozněný volnočasový nízkoprahový klub
pro děti a mládež. Jednotlivý účastníci sdělili ostatním dosavadní zkušenosti se sociální integrací v jejich
oblasti.
Ing. Konopík dodal, že se podnik Žlutické lesy snaží zaměstnávat každého, kdo chce alespoň trochu
pracovat, ale není to vůbec snadné takové lidi nalézt. Navrhuje, aby se ve strategii pamatovalo na přípravné
kurzy pro sociálně slabé či dlouhodobě nezaměstnané, které by jim usnadnili příchod na trh práce. Ing. Mach
představil své dlouholeté zkušenosti v oblasti sociální integrace na Valečsku. Současný stav je takový, že
s ekonomickou konjukturou ubývá nezaměstnaných, kteří mají o práci zájem. Na projekty tak zbývají lidé,
jejichž pracovní integrace je velmi náročná jak časově, tak i finančně. Pan Fábera, také hovořil o problému
odchodu mladých, vzdělaných lidí z venkova do větších sídel z důvodu neexistence pozic pro vysoce
kvalifikované pracovníky.
Pan Šebesta dodal, že v oblasti je pozitivní cena práce, která je velmi levná, ale bohužel je to
vykoupeno právě poptávkou převážně po dělnických profesích. Vysokoškolák se bud musí za prací
přestěhovat nebo desítky kilometrů dojíždět.
Pan Fronc dodal, že u dlouhodobě nezaměstnaných dochází podle jeho zkušeností k velmi rychlé
ztrátě pracovních návyků, které se obnovují velmi těžce. Vidí to jako značný problém.
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Ředitel Polák účastníkům poděkoval za účast a přínosné návrhy. Ze strany ředitele bylo navrženo, že
další jednání pracovní skupiny proběhne v listopadu. Upozornil přítomné, že své návrhy či připomínky mohou
k tématu posílat kontinuálně a budou probrány na dalším zasedání. Zápis z tohoto jednání bude přítomným
zaslán do konce týdne. Na tomto jednání proběhne tvorba SWOT analýzy.

Ve Valči dne 8. října 2014

Zapsal: Bc. David Šebesta
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