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Pří!oha č. 1_Popis podp§rovanýelr aktivit

Mezi podporované aktivitv patří nás|edující;

* příprava osob z cílových skupirr ke vstupu či návratu na trh práce

a) Nástroje a Činnosti vedoucí l< motivaci a al<tivizaci cílových sl<upin l< nalezení zaměstnání a jeho
ud ržen í

b} Rozvojzákladních komPetencíosob z cí|ových skupin za úče|em snazšího uplatněnína trhu práce
c}AktivitY zarněřené na zvýšeníorientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace
poradenských činností a programťt, jejichž cílem je z.jišťování osobnostních a kvalifikačních
předpokladů osob pro volbu povolání za rlčelem zprostředkovánívhodného zaměstnání.

příklaclv podporcvaných al<tivit:

Podpora pracr:vního uplatnění osob se zdravotníryl postižením
Profilace (vYtvoření přehledu vlastností osoby, l<teré se náslecJně využívá při hledání
nejvhodnějŠÍ Pracovní pr:zice) a targeting {marketingr:vá metoda porovnávajícívybrané části
Pracovního trhu a zhodnocujícíjejich atrčktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u
l<terrlch musíbýt v nánrci prr:je ktů přesně cjefinován jejich rlčel a cílové sl<upiny
.JOB klubY {tj, Poradenský program,.1ehož hlavním cílenr je motivovat a aktivizovat jeho
ÚČastníkY k uPIatnění na trhu práce, a to zísl<áním orierrtace na trhu práce a nácvikem
dovedností a technil< vyhledávání zaměstnání); job kiub probíhá formou opakovaných
skupinových setkávání v malých skupinách
Řízené poraderrství ke změně kvalifikace
získá n í či obnova pracovn ích návyků, na př. prostřed n ictvím mentori ngu 

1

Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma)
Bi la nčn í a pracovn í d iagnosti ka, ergo cl iagnr:sti ka2
Rekva lifikace a da lší profesn í vzclělávání3
JazYkové vzdělávánÍ, PC |<urzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skilis (rněkké clovednosti,
konrunikaČnídovednosti apod.), podpora čtenářské a nurnericl<é gramotnosti apocl, (aktivity
iscLt Pouze doProvodné a musívést přímo k upiatnéníosob z cílových skupin na trhu práce)

r 
ZPŮsobilým nákladen je PřísPěvek na osobni náklarly týkající se fientora, a to v souvislosti se zanrěstnáním osoby z cílové

skuPinY a jejím zauČovánínr u darreho zaměstnavatele. Mentaí je součósti realizočního týmu, výdaje jsou vyptóceny na
zdkladě pracavrlÍ snllrluvy nelsa dohod krsnanýc,h nllrrto praco,1ní poměr (ptatí pravirlto o obvyklých rnzdóchl/plotech), Nóklady
na mer}tora [ze také hrctdíť jako nókup služeb od dodavatele na zók!arlě dotlcsvdtelské srnlr:uvy.
' Podpol'. soularju mezi schcpnosirrím, vzdělanostnÍ!n a pracoVnim potenciálenr osob a nložností 1ejich reólného uplatnění
na trhu Práce; Pracovní diagnostika jako subsysténr bilanční dlagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti konkrétního
Pracovního uPlatněni odPovídajícího schopnostenr a zájmům kIienta, Diagnostiku lze využívat v opodstatněných případech av cenách obvYklých a musí směřovat k psychodiagnostickómu zhodnocení a posouzení pracovních a psychických
PředPokladŮ osobY z cilové skupiny ve vztahu k moŽnostenl jejího dalšího pracovního uplatnění, Aktivita musi být
realizována oPrávněnou osobou (zPravidla psychologi, výstupem je pak závěrečné zpráva z provedené cliagnostiky, Zapojení
této aktiVitY do ProJektu ntusí mít přímou vazbu rla rjalší klíčovó aktivity projektu a musí být vhodné s ohIedein na chara|<ter
zvoiené cílovó skupiny.

' Pot}Pora Při ziskóní nové kvalifíkace, pří zvyŠovórli, rozšířaváni nebcs prahlubavúni rJasavadní kvalifikace, včetné jejího
uclrŽovóni a obrlavovóni, jeŽ r:dpovíc}Ú potiebórl citcvé skupiny, a pavede k jejl prajektern deklarovanó přimé uplaťnitetnr:stí
na trhu Prúce. PodPoro PředevŠirrl akrediťavrsných rekvalifikaď (dIe patieb bttclouciho zarněstndvat€le). při realizat:i
rekvalifikací se musí přijemce podpory řidit zókonem č.435/2a04 Sb., o zaměstnanasti. Bude podporovóno dalši vzdělóvóni
Podle zákona Č" 1.79/2006 Sb., o avěřovóní a uznóvóní výslectků dalšího vzdělavóní (včetně zkoušek).
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AktivitY je moŽné doPlnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhove poradenství, rodirrné
PoradenstvÍ, Psychologické poradenstvÍ, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné
zejména Pro osoby dlouhodobě Či opakovaně nezaměstnané a osoby s l<umulací hendikepů na trhu
práce, l<teré jscu nejvíce vzdáleny od trhu práce.

Nebude podporovárro:

- Kariénové poradenství pro žáky ZŠ

- Projekty zaloŽerré pouze na rekvaliíikacích a dalším vzclě|áváníbez přímé uplatnitelnostiosob
z cílových skupin na trhu práce

- PodPora a poradenství v rozvoji lidských zrirojů v podnicích (rozvoj liclských zdrojů bude
podporován z lnvestičnípriority 1.3 OPZ}* AktivitY systómového charal<teru (např. iníormační, arralyticl<é a monitorovací systémy trhu
Práce, tvcrba systémŮ dalŠího profesního vzdělávání), které jsou podporovány v rámci
l nvestiční priority I.4 a?Z

o zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

a} Zprostředkování zaměstnánía

příl<ladv pod porovaných aktivit:

- Realizace Činností souvisejících s vyhiedávánírn zaměstnánípro osobu, která se o práci uchází
- VYhledávánízaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovnísí|y
- poradenská a inforrnační činnost v oblasti pracovních příležitostí

b} Podpora vytváření nowich pracovních míst

Příkladv po"d porgva nÝch ai<tiy!t:
- Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin

- PodPora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu)

c} Podpora urnístění na uvolněná pracovní místa

Přík|adv pod porova ný"ch aktivj!

- FřísPěvek na Úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na umisťr:vání osob z cílových
sl<uPin na pracovnímísta, která budou z různých příčin {např. z důvodu odchocju do důchoclu)
na trhu práce uvolňována (může zakládat veřejnoLr podporu)

' pokud bude ÚČastnlkŮrn v rórnci projekLu zajiŠťěno (zprastředkovátlo) zatněstrldní (nové pracovni místo, umísťění na
uvolněné Pracovní místo Čí pracovní místrs rla zkoušku) u jiných zaměstnavgtelit než je pťíje mce čí partner (u tzv. j.
organizacÍ), musi Žadatel dÍsptsnovat povolenlm ke zprostředkovóní zatněstnóní (dle § 60 adst. 1 písnl, a) zókona č.435/2004
Sb., o zanlěstnanosti), Pakud ha žadatel nemó, múže:
, o něj PoŽÓdat a PřísluŠnou aktivitu zahdjit až po jeha přiděleni (získóni tohoto povolení je podmíněno splněnínl stanovených
padmínek);
- Činnost zajistit Prostřednictvím portnera, který clisponuje tímto povalením, ale za podmínky, že partner butle vykonóvat !
dalŠÍ aktivíty nesauvisející se zprostředkaváním a ktere múže rlte metodiky OpZ partner zajistit;
, tuto činnast zťJjjstit prostřednictvím nókupu služby od dotlavatele {agentury práce);
- tuto činnast zajistit prastřednictvím portnerství s Úp Ča.
Pro vYtvóření Pracavních misť, umístěnl na pracovní místa či vytvdřeni pracovních nlíst na zkottšku přimo tt žadatele či jeho
purtneru není povolení vyžadovóna.
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d} Podpora zahájení podnikatelské činnosti

přík|adv podporovaných aktivit:

* Ai<tivitY Před zahájením Podnikání a na ně navazu.iící aktivity po zahájení podiil<ániformou
vzdělává ní a poradenstvís

- PodPora osob, které Při zahájeníprojektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se alejejich Předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, nebo přerušeno (podpora pro
osobY, které zahájíPodnikánÍ, mŮŽe trvat maximálně 2 roky po zahájenípodnikánía bude sejednat o veřejnou podporu}

e} Podpora spolupriice lokálních partnerů na trhu práce

příkladv podporovaných aktivit:

PodPora vzájenrnó spolupráce subjektů veřejného, nezisl<ového a soul<romóho
MAs s cílem pomoci cílovýr-n skupinám při uplatnění na trhu práce, a to is
netradičních metod podporujících zaměstnanost na lokální úrovni6

- Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování
sku piná rn

- VYtvoření a PrOVoZ lokální burzy práce'nebo job centra (tj.systém sloužící ke
zPnostředkování volrrých Pracovních pozic nabízerrých lokálními zaměstnavateli ve prospěch
osob hledajících zaměstnání)

Nebude podporováno:

- Mzdové PřísPěvkY na vytvoření pracovních míst v sociálních službách, l<teré jsou hrazeny z
vyrovnávací platby (viz Rozhoclnutí l(omise č.2a2l2UEU|

- přijetípředchozích zaméstnanců na uvolnětrá pracovní rnísta
- ProjektY zaioŽené POUZe na systémových aktivitách a projekty zaměřené pouze na lokální

burzy práce

sektoru na úrovni
využitím nových a

pracovních míst cílovým

prostřed n ictvím
nově vytvořená

Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

a} Podpora flexibilních forem zaměstnání

Příkladv podporovaných al<!ivit;
- vytváření ptldmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce

ťlexibilních Íorem zarněstnávání(včetně poskytovánímzrlových příspěvků na
pracovní místa; může zakládat veřejnou podporu)

- Mezi flexibilní forrny zaměstnání patří například zkrácený
místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku

úvazek, rotace na pracovním

b} zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

\ DoporuČuje se do projel<tL,r v rámci výbéru vhodné cílové skupiny ZařaClit aktivitu diagnostil<y, která přispěje k výběru
vhodných osob.
b fiealizovat lze Pouze ProjektY, které aktivně poclporLrjí cílovó skupiny při jejich uplatněni na trhu práce, Součástí projektu
musí být zProstředkovártí zaměstnánÍ, ivorba nových pracovních míst nebo umístění na uvolněná pracovními§ta apod.
'Lokální burzy práce rnusí být koordinovány s burzami práce realizovanýrni Úp ČR,
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ZProstředkování doČasného Přiclělení zaměstnance k jinémrt zaměstnavatel! dle § 43a zákona č.26212aa6 Sb,. zákoník Práce (nejedná se o agenturní zarněstnávání), Veřejnou podporu získá tenzaměstnavatel, l<terému vznil<ne výhoda při dočasném přidélení zaměstnance v případě čerpání
mzdového příspěvku,

c} Podpora zaměstnanců

Bude podporoyáqp pouz§
- poradenství a rekvalifikace prr: zaměstnance ve výpovědi- Vzdělávání nových zantěstnancŮ, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo

uvolnóná pracovní místa (může zakládat veřejnou podporu)

Nebude podporováno:
- Práce na zkouŠ|<u {tzv.,,ochutnávky"}, při kterých není vyplácena zaměstnanci odměna(nutný soulad S § 109 zákona Č.262/2aa6 Sb,, zákoník práce: ,,Za vykananou prúci přísluší

zaměstnunci mzda, plať nebo oclměna z dohady.'')
- PoskYtování mzdových PříspěvkŮ jiŽ zaměstnaným či potJnikajícím osobám z cílových skupin

Podpora prostupného zaměstnávání

a} Prostupné zaměstnávání8

Příl<ladv podporovanÝch aktivit:
- AktivitY umoŽňující Za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb

(PodPorované zamóstnávánÍ, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné zapojování
dlouhodobě nezaměstnaných osob a osrrb s minimálními pracovními zkušenostmi na trh
Práce, získávání Pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory
zaměstnanosti, které Povedou k cjlouhociobému uplatněnítěchto osob na trhu práce

ZvYŠr:vánímc;tivace zaměstnavatelŮ k vytváření udržiteiných pracovních míst s využitím nástro.jů jakojsou pracovní místa na zkouŠkug, pracovnÍ místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí,
Pracovní rlísta u soukromých zaměstnavate|ů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní
místa, pracovnítrénink, placené odborné praxe a stáže, mentoring apod.

8 5ystém prostupného zanrěstnávárrí má krok po kroku proslřednictvínl pocJpůrných opatřerri podle inriividuálních potřebdovést osobY bez Práce, osobY s mÍnirnální pracovní ukušeností a osoby s žádnými nebo zkreslenýrni přeclstavami olungování světa zaměstnání na legální trh práce a pomoci jinr na něm uspět: vštípit jim návyky, dovednosti a kompetence,bez kterých se na trhu práce neobejdou, zorientovat je, vzdělat v konkrétních dovednostech, zacvičit, změkčit přechod doneznárného Prostředí a vYtvořit Pro ně pracovní příležitosti. Aby bylo opatření účinnó, musí být prostupnó zarněstnávánídoprovázeno komplexnírni poraclenskými sluŽbami, motivaČními aktiVitami, rekvalifikacemi, pracovní asistencí, podpůrnými
službarrri typu dluhové poradenstvi apocl.

Pr1cavnlťnísta na zkouŠku jsou místa urČená pro ovětení tersreťických ztlalosti ziskaných,,t rekvalííikačnim nebo
vzdělavacínl kurzu v proxi. Např.:
- ÍÝeko}idující zaměsťnani , uchazeČ zústávó v evidenci Úr Ča a 1eha něsičn! adrrlěna nepřesahne polovinu nlinirnútní mzdy' Krdtkadabé zuměstnóní - potlle § 25 odst. 6 zúkana č. 4j5/2aa4 Sb., a zarrtěstrlanlsti, tj. pracovní příležitast, ktera je
zProsťředkovdna uchazeČi ÚP ČR, není Pro uchazeče vhodným zaměstnóním (§ 20) a netrvó déle než 3 měsice; v takovémpřípadě je výkon toh7to zarněstnaní sluČitetný bez oh!edu rta výší přijnlu s vedeníil osoby v evidenci uchazečů o zaměstnuní.Na takto zprostředkavarlé zaměstnťlrlÍ burle Úp Čn ravněž paskytavat |ínanční přispěvky (VPP nebo súpM).


