ÚP v Semilech realizuje projekty v rámci ESF
Tisková zpráva
Začátek roku 2005 znamená pro pracovníky Úřadu práce (ÚP) v Semilech
nejen období zvýšeného počtu uchazečů, kteří se přicházejí zaevidovat, ale také
začátek realizace projektů, na které získali prostředky z fondů EU.
Už 14.ledna odjede skupina 16 mladých nezaměstnaných do nizozemského
města Driebergen, kde budou tři měsíce pracovat na rozličných místech. Projekt je
financován z fondu Leonardo da Vinci se spoluúčastí ÚP v Semilech. Realizujeme jej
ve spolupráci s ÚP v České Lípě a samozřejmě s pomocí města Semily, které je
partnerským městem Driebergenu. Účastníci získají v rámci projektu „Opportunities
- Příležitosti“ pracovní i osobní zkušenosti u rozličných zaměstnavatelů. Budou
prodávat cukrovinky i květiny, pracovat jako kuchaři i číšníci a zkusí na vlastní kůži,
jaké je to starat se o důchodce a handicapované.
Po zkušenostech z podobného pilotního projektu „Services - Služby” před
dvěma roky budou mít těžkou roli. Nizozemská strana si pokračování projektu sama
vyžádala, neboť její zkušenosti se semilskými stážisty byly velmi dobré. Celý
nizozemský tým, který se o ně bude starat, má už připraven opravdu kvalitní
program.
Další projekt, který je připraven k realizaci, byl podán ve II. kole Iniciativy
společenství EQUAL. V posledních dnech roku 2004 bylo rozhodnuto řídícím
orgánem o poskytnutí grantu pro náš projekt.
Jedná

se

o

vytvoření

modulárního

systému

vzdělávacích

programů

použitelných hlavně ve specifickém prostředí venkova pro skupiny zaměstnaných i
nezaměstnaných se ztíženým přístupem ke vzdělávání. Projekt vytvořila skupina
vedoucích zaměstnanců ÚP v Semilech spolu s dalšími partnery, kterými jsou jak
obce regionu, tak některá vzdělávací střediska. Celý projekt je rozdělený do 3 částí a
měl by trvat 3 roky. Jeho hlavním cílem je ověřit schopnost našich lidí podílet se na
tak rozsáhlém projektu a řídit ho. Předpokládáme navázání mezinárodních
partnerství jak v Euroregionu NISA, tak i v dalších evropských státech, které mají
zkušenosti s podobnými projekty. Počítáme s ověřením výsledků projektu i v jiných
zemích EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Rozpočet projektu bude činit téměř 20
milionů Kč. Přidělení grantu pro náš projekt je možností, jak získat další zkušenosti

při tvorbě i realizaci projektů financovaných z ESF. A je to pro nás i určité
zadostiučinění, protože jsme byli spolu s ÚP v Chrudimi jedinými, kteří podali projekt
a byli úspěšní.
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