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CO JE PAQ OÖ

PAQ OÖ

Politické odhlasování:

gefördert von:

Forum aktivní politiky trhu
práce
Praktická spolupráce:
roční program
175 Mil €
Proměna nabídek pro
67.000 lidí
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www.rmooe.at

KLÍČOVÁ ÚLOHA

PAQ je
 příručka pro aktivní politiku trhu práce v Horním
Rakousku,
 společný program podpory,
 s probíhajícím odhlasováním ve „Fóru aktivní
politiky trhu práce“,
 rozhodovací základna pro politická opatření na
trhu práce
Důležitý cíl:
Společně a rychle reagovat na politický vývoj
na trhu práce
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STRUKTURA PAQ OÖ
Fórum aktivní politiky trhu
práce

Politika

PAQ OÖ
Strategie, rozpočet

Koordinace
Proměna
Pracovníci
podniku

Mladiství
Cíl. skupina

gefördert von:

Ženy
Cíl. skupina

Starší

Lidé s postižením

Cíl. skupina

Cíl. skupina
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Lidé s pozadím
migrace

Odborníci

Cíl. skupina

www.rmooe.at

PARTNEŘI PAQ OÖ
Fórum aktivní politiky
trhu práce
= sponzoři a plánovači
nabídek
= strategičtí partneři

Koordinace
země, ÚP
regionální: RMOÖ

Proměna programu PAQ

gefördert von:

Olomouc
2.prosince 2013

www.rmooe.at

ZÁSADY PARTNERSTVÍ
Na úrovni Horního Rakouska:


rozhodovací základna pro politická opatření trhu práce,



shlukování zdrojů,



orientace na cíl zajišťuje efektivní nasazení prostředků,



orientace na regionální, hospodářsky silné oblasti Horního Rakouska.

Na regionální a místní úrovní:
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spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání prostřednictvím pomoci na
místě,



využití okolních životních vlivů pro integraci: bydlení, škola, doprava, sociální
sítě,



zabývání se místními zvláštnostmi, cílovými skupinami, provozními potřebami,
potřebnými obory.
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REGIONALIZACE PAQ OÖ
Na úrovni správních obvodů – regionální poradní sbor ÚP
Regionální poradní sbor je grémiun, které je umístěno na úřadu práce. Skládá se ze
zástupců partnerů sociálních organizací, hospodářské komory, rakouského
odborového svazu, zaměstnanecké komory, sdružení průmyslu a ÚP, jakož i
částečně okrskových hejtmanství a okrskových školních inspektorů; moderováno ÚP.
Regionální poradní sbor je zavázán v důležitých rozhodnutích ÚP. Např. regionální
poradní sbor musí (pokud se nejedná o sezónní schválení) souhlasit s udělením
pracovního povolení pro žadatele o azyl v jednotlivém případě a jednohlasně.
Regionální management je zván případ od případu, jestliže se jedná o informace
nebo nápad na projekt.
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REGIONALIZACE PAQ OÖ
Na úrovni regionu (NUTS III) – odborné grémium práce a
sociálních věcí
Je grémium skládající se z ÚP – regionálních poradních sborů – přes hranice okrsků
– v každém definovaném regionu země Horního Rakouska (mezi 2 až 4 okrsky) a
slouží k propojení aktérů; moderováno regionálním managementem (RMOÖ).
Podle okolností podnětu jsou pozváni starostové, zástupci neziskových organizací
nebo regionální aktéři.
V odborném grémiu se vyměňují aktuální aktivity z okrsků, projednávají se společné
zájmy nebo výzvy, diskutují se hlavní body země, rovněž se stanovují a plánují
společné aktivity/projekty; např. jobtour, orientační pomoc pro lidi s postižením….
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REGIONÁLNÍ KOORDINACE PAKTU
Regionální koordinace paktu – společné úkoly
•

•

Řízení procesu (dovnitř)
-

podporující koordinace paktu

-

vývoj paktu – podpora při vytváření strategie

-

informace a komunikace uvnitř struktur paktu na zemské a
spolkové úrovni

Informace a komunikace (ven)


•
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domovská stránka, emaily se zprávami, akce, info složka

Regionalizace témat relevantních pro pakt


moderované procesy s regionálními sociálními partnery, aktéry



vytváření regionálně specifických strategií k tématům a cílovým
skupinám vztahujícím se k paktu



pokračovat a dále upevňovat trh práce a kvalifikace jako profilové
téma v regionálním rozvoji



podpora regionálních aktérů při vzniku projektů, … skrze regionální
manažery
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REGIONÁLNÍ KOORDINACE PAKTU
KOORDINATION
Regionální hlavní
body 2012 a 2013
•

•

•
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Strategie trhu práce – Pracovní místo Horní Rakousko 2020
-

organizace a moderování workshopů

-

zajištění výsledků z okrsků ve strategii

-

zprávy s výsledky okrsků v hornorakouských skupinách odborníků

Regionální scénáře témat
-

evaluace tématu paktu v regionech za posledních 7 let

-

vypracování témat týkajících se trhu práce pro regiony

-

konkretizace výsledků a porovnání s programy EU

Jugendlandkarte
-

sběr a zpracování nabídek pro mladistvé na přechodu škola-povolání

-

zpracování a zobrazení nabídek na domovské stránce
www.jugendlandkarte.at

-

informace k nabídkám v regionech
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GLOSÁŘ
AMS – Arbeitsmarktservice (srov. úřad práce)
AK – komora pro pracovníky a zaměstnance
WK – hospodářská komora
ÖGB – rakouský odborový svaz
BH – okrskové hejtmanství
PAQ – pakt pro práci a kvalifikaci
NGOs- neziskové organizace, nabízející politická opatření trhu práce
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