
   
Tisková zpráva ze dne 28. ervence 2005  

St edisko slu eb venkovu pom e dlouhodob

 
nezam stnaným na Hranicku

  

Mikroregion Záhoran ve spolupráci se sekretariátem Mikroregionu Hranicko rozbíhají projekt 

St edisko slu eb venkovu na zvý ení mo ností pracovního uplatn ní se na trhu práce pro 

nezam stnané ve venkovských obcích. Projekt byl podpo en ze strukturálních fond Evropské 

unie a do poloviny roku 2007 p inese krátkodobé zam stnání a 39 nezam stnaných ve st edisku

 

poskytující slu by venkovským obcím.   

lo nám zejména o nalezení nového zp sobu e ení nezam stnanosti v

 

na em regionu. Doposud 

obecní ú ady p ijímaly pracovníky z

 

ad nezam stnaných na práce spojené s

 

údr bou obcí a nenabízeli 

ádné dal í slu by osobám, pro které je tento druh práce nevyhovující. My ale budeme nyní schopni 

nezam stnaným nabídnout také adu kolení a dal ích aktivit , íká starosta V echovic a zárove 

supervizor celého projektu pan Radovan Miku , v jeho obci bude z ízeno St edisko slu eb venkovu, 

ve kterém najde zam stnání

 

13 dlouhodob nezam stnaných, kte í budou jednotlivým obcím pomáhat  

p i údr b komunikací, zelen , po ádání kulturních aktivit apod. Jejich práci bude koordinovat 

vedoucí st ediska,

 

který bude evidovat pot eby jednotlivých obcích.  Sou asn se bude 

nezam stnaným k

 

dispozici poradce, který bude pomáhat e it nezam stnaným problémy spojené se 

získáváním zam stnávání. Dal ím d le itým faktorem v

 

dob , kdy stát p estal poskytovat p ísp vky 

na aktivní politiku nezam stnanosti,  je i to , e obce díky podpo e z

 

EU budou mít prost edky na 

zabezpe ení alespo ásti ve ejn prosp ných prací

   

Aktivity zam ené na e ení dlouhodobé nezam stnanosti na venkov doplní

 

internetové informa ní 

kiosky ve V echovicích a Opatovicích, kde budou mít nezam stnaní mo nost osvojit si základy práce 

s internetem a sou asn získávat informace z

 

ú adu práce. Nové zku enosti z projektu  budou do 

budoucna dobrým p íkladem pro dal í obce, které se potýkají s podobnými problémy , dodává 

Miloslava Caletková ze Sekretariátu Mikroregionu Hranicko.  

Dal í informace:  

Radovan Miku , starosta obce V echovice, tel. 581 622636, vsechovice@cbox.cz 

Miloslava Caletková, finan ní mana er MR Hranicko, tel.731 577 447,  m.caletkova@mikroregion-

hranicko.cz  
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