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S výsledky činnosti pracovníků veřejně pros-
pěšných prací se v Jablonci setkáváme téměř
na každém kroku. V zimě i v létě uklízejí
město, pomáhají ve školkách s údržbou za-
hrad, objevují se jako pomocníci městských
strážníků na přechodech pro chodce a pro-
vádějí řadu dalších potřebných a zdánlivě
neviditelných prací. 

Jsem velmi rád, že institut veřejně prospěšných
prací a veřejné služby se právě v Jablonci po-
dařilo nejen nastartovat, ale i úspěšně rozvi-
nout a ukázat tak cestu k sociálnímu smíru.

Dnes už je to více než stovka lidí, kteří byli dří-
ve nezaměstnaní a díky spolupráci naší radnice
s úřadem práce dostali jinou šanci, než bezcíl-
ně bloumat a vysedávat ve městě. Dostali šanci
obnovit a udržet si pracovní návyky. To zname-
ná ráno vstát, jít do práce, vydělat si peníze, být
užitečný a dát životu smysl.

Tím, že organizujeme práci pro lidi původně
dlouhodobě nezaměstnané, nestavíme pouze
hladovou zeď, ta práce má smysl a je ve městě
vidět. Lidé zaměstnaní na radnici jako VPP pra-
cují většinou za minimální mzdu hrazenou úřa-
dem práce a městu Jablonec přináší několika-

milionové úspory. Činnosti, které pracovníci
VPP provádějí, jsou většinou nekvalifikované
práce typu úklid, natírání a podobně. I tyhle
práce bychom ale museli objednávat u komerč-
ních dodavatelů služeb za podstatně více peněz.
Díky početné skupině lidí ve vestách to není
nutné. Jablonecký model dokazuje, že je mož-
né, aby lidé, kteří jen obtížně nacházejí uplat-
nění, byli naší společnosti užiteční. Jsem rád,
že v Jablonci platí, že pracovat je normální. 

Petr Beitl, 
primátor

Nestavíme pouze hladovou zeď

Když se na institut veřejně prospěšné práce
dívám z pohledu náměstka pro sociální ob-
last, pak jednoznačně musím konstatovat,
že každá práce, bez hodnocení jejího druhu
nebo významu, je tou nejlepší prevencí kri-
minality. Člověk, který pracuje a vydělává si
nějaké peníze, je motivovaný si práci zacho-
vat či hledat lepší pracovní uplatnění a za
lepší mzdu. 

Další pozitivum vidím v tom, že zaměstnaní ro-
diče jsou pro své děti tím nejlepším zdrojem
dobrých návyků, které si ponesou do budouc-

na. Vidí, že normální a správné je pracovat, za-
bezpečit rodinu, převzít zodpovědnost za svůj
život, ne pobírat a žít ze sociálního systému dá-
vek. Těžko dětem tyto návyky vštěpovat ve ško-
lách, když doma pak vidí opak, že obvyklým ře-
šením jsou krádeže, vymýšlení výmluv, proč
pracovat nelze, a žádosti o dávky, které vylepší
domácí rozpočet.

Netvrdím, že do obtíží se nemůže dostat člověk,
který pracovat zvyklý byl. Ekonomika může
projít náhlým zvratem a i dlouho zaměstnaný
člověk najednou přijde o práci a neví, co dál se
životem. Navíc dlouhodobá nezaměstnanost

může být zdrojem velkých psychických potíží.
Pak může být institut veřejně prospěšných pra-
cí tím nejlepším lékem. Člověk najde ztracenou
půdu pod nohama na přechodnou dobu, než
najde zaměstnání další. A nový zaměstnavatel
si jistě raději vybere toho, který se snaží na
trhu práce udržet stále.

Pokud svůj náhled na veřejně prospěšnou
práci shrnu – vidím v ní mnoho pozitiv. Pro-
spívá jak těm, kteří právě práci nemají a chtějí
ji, tak městu.

Pavel Svoboda, 
náměstek primátora pro oblast sociální 

Zaměstnaní rodiče jsou pro děti
tím nejlepším zdrojem dobrých návyků

Foto Jiří Endler
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Veřejné práce jsou oblastí, do které jsou dnes
zařazovány nejen veřejně prospěšné práce, ale
také veřejná služba (vysvětlení v rámečku). Roz-
hodně není možné je vnímat jako jediný či záz-
račný lék na nezaměstnanost, či dlouhodobé
a systematické řešení správy městského majetku.
Vždy půjde o nástroj pouze doplňkový a sledu-
jící i jiné než jen ekonomické zájmy města.

Historie veřejných prací je poměrně dlouhá
a pestrá, asi každý si vzpomene na proslulou
středověkou hladovou zeď či mohutné veřejné
stavby budované v Evropě i Spojených státech
v době velké hospodářské krize. Nicméně je
třeba říci, že současné pojetí těchto prací
v Jablonci vychází z předpokladu, že by mělo jít
o systém, v němž je při údržbě veřejného ma-
jetku nalézána smysluplná práce pro Jablone-
čáky, kterým se při hledání práce prostě dlou-
hodobě nedaří. A připravena je pro ně taková
práce, jež je manuální, může ji vykonávat prak-
ticky každý a nedubluje dosavadní činnosti jiných,
například technických služeb. Veřejní pracovníci
tak například udržují plochy, které doposud ne-
byly systematicky uklízeny, nebo tak činí s vyšší
intenzitou (častější úklidy v parcích atd.).

Celý systém stojí na intenzivní spolupráci
s jabloneckým úřadem práce, který nejenže po-
krývá většinu nákladu na výkon veřejně pros-
pěšných prací, ale zcela nezastupitelná je jeho
role i ve vytipování vhodných pracovníků z je-
ho evidence. 

Šance se vrátit do hry
Veřejné práce jsou pro řadu dlouhodobě neza-
městnaných šancí se vrátit do pracovního proce-
su. V řadě případů jde o lidi, kteří o práci přišli
před lety a jinou již nesehnali, jsou zde ale i lidé,
kteří byli léta ve výkonu trestu, či osoby, jež prak-
ticky nikdy oficiálně nepracovaly. Pokud chtějí,
jsou pro ně veřejné práce nabídnutou rukou.
Obvykle je magistrát nejprve „testuje“ na výkonu
dobrovolnické činnosti formou veřejné služby
a až pokud se osvědčí, jsou ve spolupráci s úřa-
dem práce vybíráni na veřejně prospěšné práce,
které pak vykonávají za minimální mzdu. 

„Občas se setkáváme s kritikou, že činnost
těchto pracovníků je neefektivní, že se zmuch-
lanou vestou někde posedávají na lavičce a prostě
nedělají tak, jako musí běžný pracovník,“ zmi-
ňuje tajemník MMJN Marek Řeháček, „Jenže

je třeba si uvědomit, že někteří do práce před-
tím vůbec nechodili, žili z dávek či nelegální
práce a společnosti tak nic moc nepřinášeli,“
dodává. Město je nyní může zapojit do řad
svých pracovníků a uplatňuje vůči nim poměr-
ně přísná pravidla. Veřejní pracovníci musí do
práce nastupovat včas, nesmí být pod vlivem al-
koholu a jejich činnost je kontrolována. Pracují
nicméně tzv. v úkole, a proto se občas stává, že
k práci někdy přistupují jen s vědomím, že úkol
musí splnit bez ohledu na efektivitu svého vý-
konu, který veřejnost někdy s nevolí sleduje. 

Spektrum prací je velmi široké
Přínos veřejných prací pro město se sice nedá
přesně vyčíslit, ale pokud by si splnění úkolů,
které pracovníci vykonávají, město objednáva-
lo u firem, ročně by za ně vydalo odhadem část-
ku převyšující dvanáct milionů korun. Přitom
současné výdaje rozpočtu města na všechny
pracovníky jsou pouze zhruba čtvrtinové.
Systém je, zdá se, přínosný i pro stát, protože
prostřednictvím veřejných prací získala již řa-
da jabloneckých nezaměstnaných dlouhodobé
uplatnění, přičemž ve většině případů šlo o oso-
by jinde hůře uplatnitelné. Není přitom výji-
mečné, že se tito pracovníci po zapracování opět
vracejí i do běžných firem. Na druhou stranu
ale není ani nijak neobvyklé, že se řada osob
nedovede zapojit ani do veřejných prací a pro
porušování pravidel je s nimi pracovní poměr
nekompromisně ukončován; pro představu se
jedná řádově o jednotky případů v měsíci.

Přehled činností veřejných prací se od prvot-
ní údržby veřejné zeleně a hřbitova postupně
rozšiřuje. Veřejní pracovníci jsou především
spojováni s úklidem ulic a likvidací odpadů vč.
černých skládek, ale ve skutečnosti plní i řadu
podstatně složitějších úkolů. Většina údržbář-
ských prací v budovách magistrátu je realizo-
vána prostřednictvím těchto pracovníků. 

Systematicky spolupracují i s Lesy ČR, Muzeem
skla a bižuterie a řadou dalších organizací.
V oblasti správy městského majetku slouží na-
příklad i potřebám Spolkového domu, Vikýře,
městských ubytoven, mateřských a základních
škol. Jako manipulanti pomáhají i při pořádání
řady veřejných akcí a oslav. Od roku 2015 se
dokonce zkouší i využití těchto pracovníků při
zajištění bezpečného přechodu dětí přes komu-

nikaci na vybraných přechodech pro chodce.
Do budoucna se nabízí i další možné využití
v oblasti sociálních služeb či prevence kriminality
(ostraha problematických lokalit atd.).

Za krize pracovníků přibylo
Jablonecký městský úřad – oddělení životního
prostředí – byl kdysi mezi prvními úřady, které
začínaly s využitím veřejně prospěšných prací.
Již v roce 2006 zde působilo prvních 11 pracov-
níků, kteří se starali především o veřejnou ze-
leň a hřbitov. Počty pak postupně rostly až na
zhruba desetinásobek v současné době. Postup-
ně se přidal výkon veřejné služby a dnes se pří-
slušné oddělení „stará“ cca o 150 lidí pracují-
cích pro město.

Od roku 2009, kdy se v České republice vý-
razněji projevily následky hospodářské krize,
začal nejen v Jablonci počet pracovníků veřej-
ných prací výrazně stoupat. Od roku 2011 byla
proto této agendě věnována větší pozornost
a začala být systematicky vyhledávána činnost
pro tyto osoby, postupně byl budován systém
koordinátorů a předáků, kteří činnosti v terénu
řídí a kontrolují. 

Veřejné práce v Jablonci nad Nisou jsou tak,
co se týče systému a počtu pracovníků, nejroz-
sáhlejší v Libereckém kraji. Na základě roz-
hodnutí orgánů města nejsou ale vnímány jen
jako správa městského majetku. Veřejné práce
jsou dnes na jabloneckém magistrátu realizo-
vány i jako pokus jak pracovat s problémovými
mladistvými klienty systémem resocializace,
začleňováním do pracovního procesu a výcho-
vou k práci a pracovním návykům. Tyto zcela
praktické činnosti s viditelnými výsledky mají
tak i nezanedbatelný (ovšem na první pohled
jaksi neviditelný) sociální rozměr, kdy město
pomáhá svým občanům a zlepšuje tak i situaci
např. u některých ohrožených skupin obyvatel. 

Záleží přitom na jednotlivcích, jestli opravdu
chtějí dostat šanci pracovat, nebo berou práci
tak trochu jako trest. Každopádně jsou veřejné
práce příležitostí pro lidi, kteří pracovat chtějí
a u soukromých zaměstnavatelů práci neseženou.
A máme potvrzeno, že získání pravidelného za-
městnání může být přínosem i pro pořádek ve
městě a dnes tak propagované začleňování do
společnosti.

(mř) 

■ Veřejně prospěšné 
práce vs. Veřejná služba 
Veřejně prospěšné práce je využívání osob,
které eviduje úřad práce jako nezaměstnané,
na úklid města a obdobné činnosti. Tyto oso-
by pak přestávají pobírat případné sociální
dávky, nejsou dále klienty úřadu práce, ma-
jí běžnou pracovní smlouvu na dobu určitou
(půl roku, rok) a za 160 hodin práce měsíčně
pobírají nejčastěji minimální mzdu (9 200 Kč),
na kterou městu z větší části přispívá úřad
práce. V současné době má město Jablonec
nad Nisou schváleno 110 pracovních míst. 

Veřejná služba je naproti tomu dobrovolnic-
kou prací, vykonávanou na majetku města
osobami, které leckdy ani nepobírají žádné
sociální dávky. Na městském majetku mo-
hou odpracovat až 20 hodin týdně; obvykle
to bývá 40 hodin měsíčně. Práce je vykoná-
vána zdarma, jako výraz díku každému dob-
rovolníkovi město daruje stravenky v hodnotě
300 Kč každý měsíc. Počet vykonavatelů ve-
řejné služby se v Jablonci stále drží na poč-
tech 20–30 lidí, měsíčně odpracují na měst-
ském majetku 1 000 až 2 000 hodin. 

Od veřejných prací je třeba odlišit institut
obecně prospěšných prací, který je výko-
nem alternativních trestů a s veřejnou služ-
bou či veřejně prospěšnými pracemi nemá
nic společného. 

Jsou veřejně prospěšné práce, čili lidově „vépépéčka“, účinný lék na nezaměstnanost některých
osob? Mohou vyřešit problémy při správě majetku města? Mohou být příležitostí pro zaměstnání
například Romů s minimálním vzděláním, handicapovaných či osob propuštěných z výkonu
trestu? Pomohou městu při sněhových kalamitách? Může práce pro obec zklidnit situaci
v lokalitách s problematickým soužitím obyvatel s různou kulturou bydlení? 

Vépépéčka nejsou všelék, 
ale krizový nástroj

Likvidace černé skládky u autobusového nádraží. 
Foto Hana Dašková
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Mezi mnoho mužů a žen, kteří v rámci veřejné
služby (VS) a veřejně prospěšných prací (VPP)
našli uplatnění ve společnosti, patří třiapadesáti-
letý Stanislav Kracík, sedmadvacetiletý Zdeněk
Petr a devatenáctiletá Andrea Čárná. Byť každý
pro město pracuje jiný časový úsek, všichni si
práce, kterou vykonávají, velmi váží.

Příběh Stanislava Kracíka, jenž vykonává veřejnou
službu, je důkazem toho, že i ode dna se lze odrazit,
byť to není snadné. „Už tři roky chodím každé ráno
na sedmou hodinu do práce a za čtyři hodiny, při
nichž vykonávám různé činnosti, dostanu týdně stra-
venky v celkové hodnotě 150 korun. Není to mnoho,
ale i za to jsem rád, je to přilepšení k mým dávkám
v hmotné nouzi,“ říká Kracík. Třiapadesátiletý muž
díky této možnosti získal nejen práci, ale i domov.
„Standa byl člověk bez domova. Když se přišel uchá-
zet o práci, moc jsem nevěřila, že do ní bude dochá-
zet. Ale mile mě překvapil, chodil každý den.
Pomohli jsme mu hospodařit s dávkami v hmotné
nouzi a z nich našetřit na dvouměsíční kauci, která
je nutná k získání místa v ubytovně. No a v té žije tři
roky, dělá mi radost,“ zmiňuje příběh Kracíka Hana
Dašková, vedoucí oddělení organizace a personálu
veřejných prací. 

Další ze spolehlivějších pracovníků Zdeněk Petr se
k veřejně prospěšné práci dostal na jaře, kdy kon-
taktoval příslušné oddělení města. „Pracoval jsem tři
a půl roku ve společnosti Jizerská padesátka, o. p. s.
Na jaře jsem přišel o místo a zavolal paní Daškové,
že bych rád pracoval pro město. Poradil mi to bratr
Petr Petr, který VPP také vykonává. Viděl jsem to ja-
ko příležitost, nechtělo se mi na pracák, musím živit
rodinu a tohle je jedna z cest,“ je si vědom Zdeněk

Petr, který stejně jako většina pracovníků na VPP má
ukončené pouze základní vzdělání. „Pro takové lidi
je uplatnění ve společnosti velmi těžké, proto si prá-
ce, kterou jim město dává, cení. Zdeněk tím dává
vzor svým dětem,“ doplňuje Hana Dašková. To, že je
lepší chodit do práce než se někde poflakovat, si
Zdeněk Petr uvědomil až v dospělosti. „Po škole jsem
blbnul, asi jako většina mých vrstevníků z okolí, a ne
vždy to dopadlo dobře, ale vše jsem si uvědomil
a snažím se pracovat. Je to lepší než se někde flákat.
Pracujeme v kolektivu, zvýšil se mi počet známých,
kteří stejně jako já pracují. Nejsme na ulici, nejsme
nezaměstnaní, chodíme do práce a to, co děláme, je ve
městě vidět,“ myslí si Zdeněk Petr.

Pracovníci VPP a VS většinu pracovního dne vyko-
návají práci v ulicích města. „Staráme se o čistotu ve
městě, uklízíme nepořádek, udržujeme zeleň apod.,“
zmiňuje pracovní náplň dne devatenáctiletá Andrea
Čárná, která vykonává VPP půl roku. „O možnosti té-
to práce mi řekla kamarádka. Šla jsem se zeptat, zda
bych nemohla pracovat, a paní Dašková to se mnou
zkusila,“ vysvětluje, jak se dostala mezi 101 pracov-
níků VPP Čárná. Svoji šanci nejprve dostala ve veřej-
né službě, tak jako ji dostane většina z uchazečů.
Teprve pokud se osvědčí, jsou přeřazeni na VPP. „To,
že vykonávají VPP, je zavazuje k tomu, že musí do
práce chodit. Za ni obdrží minimální mzdu. V přípa-
dě, že do zaměstnání přestanou chodit, nemají tři
měsíce nárok na žádnou finanční podporu z úřadu
práce,“ vysvětluje Hana Dašková. Stejně jako Kracík
a Petr si Andrea možnost uplatnění pochvaluje.
„Zkoušela jsme získat práci, ale bez vzdělání to jde
těžko. Takto mám práci i peníze na živobytí,“ oceňu-
je Andrea Čárná. 

(end)

Možnosti uplatnění si mnozí velmi cení ■ Statistika 
Přehled počtu pracovníků VPP:

rok počet
2006 11
2007 12
2008 23
2009 23
2010 39
2011 47
2012 48
2013 58
2014 101
2015 110

Struktura obvyklých činností
pracovníků VPP

Výběr činností v roce 2015: 
• Každodenní úklid 252 separač-

ních kontejnerových stání. 
• Údržba zahrad v domech zvlášt-

ního určení Palackého, Novo-
veská a také B. Němcové a Ko-
konín.

• Každodenní úklid městských
parků nad rámec činností TSJ.

• Zajištění bezpečného přechodu
dětí přes komunikaci na vybra-
ných přechodech. 

• Pomoc strážníkům MP při or-
ganizaci mimořádných akcí.

• Pomoc s úpravou zahrad, úkli-
dem, stěhováním, drobnými
údržbářskými pracemi, nátěry
apod. v mnoha ZŠ a MŠ.

• Pomoc při demolici altánu
a drobné údržbářské práce pro
Muzeum skla a bižuterie. 

• Dlouhodobá pomoc DDM Vikýř.
• Dlouhodobá pomoc s rekultiva-

cí ploch, nátěry, sekání a výře-
zy náletů v areálu Střelnice
a Srnčího dolu.

• Jednorázový úklid po velkých
akcích, např. po cyklozávodech
4X Dobrá Voda.

• Pomoc se stěhováním v rámci
budov magistrátu.

• Pomoc při stěhování pro měst-
ské divadlo.

• Úklid černých skládek – na po-
zemcích města i Lesů ČR.

• Zajištění dohledu a úklidu WC
Tajvan.

• Zkulturnění okolí lávek, mostů
a zábradlí u komunikací a je-
jich nátěry.

• Nátěry herních prvků na sídlištích.
• Ruční odstraňování plevelů

a keřů na chodnících.
• Pomoc při stěhování pro CSS. 
• Pravidelný dlouhodobý úklid

a údržba areálu letního kina.
• Rozsáhlá spolupráce s TSJ při

realizaci zimní údržby, zejména
při ručním vyhazování sněhu.

• Úklid ztrát a nálezů.
• Pravidelný úklid odpadků na

hřištích sídliště Šumava a Žiž-
kův Vrch.

Výsledky práce – včera a dnes 
Mnohé opravy a úpravy, které přispějí k lepšímu vzhledu města, lze provést s minimálními náklady.

Plot v Liberecké ulici

Památník v Rýnovicích

Zábradlí v Mánesově uliciFoto 6x Hana Dašková
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Hana Dašková pracuje na místě vedoucí od-
dělení organizace a personálu veřejných
prací jabloneckého magistrátu od jara 2011.
Sama si prošla situací, kdy svoji firmu mu-
sela uzavřít a přihlásit se na úřad práce.
Následně vstoupila do výběrového řízení
jabloneckého magistrátu, které vyhrála. Ve
funkci pracuje čtyři roky a na starost má
pracovníky veřejně prospěšných prací (VPP)
a veřejné služby (VS), které familiárně nazý-
vá vestičkáři. 

Proč vestičkáři?
Všichni, kdo pracují, nosí žlutozelené vesty.
Každé ráno v 7 hodin jim dáme tyto vestičky
a pracovní náčiní a následně se rozejdou na svá
stanoviště, kde po stanovenou dobu vykonávají
určenou činnost. Musím říci, že když VPP začí-
nala, pro mnohé byla hanba vestu nosit, dnes ji
všichni nosí s hrdostí a za vestičky s logem
města se nestydí.

Jak se situace kolem VPP vyvíjela?
Když jsem nastoupila, bylo zde jen pár míst pro
VS a VPP, tehdy ještě patřily pod odbor sociál-
ních služeb. Vedení města spolu s tajemníkem
však rozhodlo o přesunu a zvýšení objemu VPP.
Vše přešlo pod kancelář tajemníka. Oddělení se

rodilo a počty se zvyšovaly. Koncepci jsme si
vytvořili sami. Nejprve jsme měli dvacet, třicet,
padesát a nakonec více než sto lidí. Objemy
prací i rajony se rozšířily, v podstatě jsme vy-
tvořili novou organizaci.

Máte i nějakou hierarchii této skupiny?
Ano, je vedoucí oddělení, koordinátor, hlavní
kontrolor, mistři a předáci. Všichni, kdo jsou do
těchto pozic obsazeni, vyšli z řad pracovníků
VPP. Všichni na úvod byli na stejné lajně, po-
stupně se osvědčili, dostali zodpovědnost a jsou
i podle toho oceňováni. To je pro celkovou čin-
nost velmi důležité i motivující pro ostatní.

Jak vycházíte s těmito lidmi?
Myslím, že autoritu, která je u nich velmi důle-
žitá, snad mám. Ví, že vše říkám tak, jak je.
Možná jsem trochu svéráznější, narazí, když
lžou, a oni to dobře ví. Práce s nimi není snad-
ná, fluktuace je kolem 25 procent, což se zdá ja-
ko vysoké číslo, ale vzhledem k tomu, jací lidé
sem chodí, je to poměrně málo. Ta „lepší“ část
si možnosti pracovat cení, cítí se být potřební,
mají každodenní starosti, odvedou kus potřeb-
né práce, kterou by mnohdy jen tak někdo ne-
dělal. Spousta z nich nemá pracovní návyky,
nebyla zvyklá chodit do práce. Jeden příklad za
všechny. Jedna paní 20 let nepracovala a na-
stoupila k nám. V počátku jsem si s ní nevěděla
rady, musela jsem na ni být ošklivá, dnes patří
ke stabilním pracovníkům. Ke každému musím
přistupovat jinak, někteří jsou trochu jako děti.

(end)

Dašková: Autorita je v mé práci důležitá

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jab-
lonci nad Nisou velice úzce spolupracuje
s Magistrátem města Jablonec nad Nisou
v oblastech zaměstnanosti, bydlení i v dal-
ších sociálních oblastech. 

Velmi dobrá a efektivní spolupráce probíhá ze-
jména s oddělením organizace a personálu ve-
řejných prací při realizaci veřejně prospěšných
prací (VPP). Tento nástroj aktivní politiky za-
městnanosti je určen obtížně umístitelným

a dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům
o zaměstnání a spočívá zejména v údržbě ve-
řejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných
budov a komunikací ve městě. 

V současné době podporuje Úřad práce v Jab-
lonci nad Nisou 102 míst VPP, z tohoto počtu je
11 míst koordinátorů VPP a veřejné služby. Od
května 2015 byla rovněž v rámci VPP vytvořena
2 místa asistentů městské policie, kteří primár-
ně působí po úřední hodiny na kontaktním pra-
covišti Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Ve

spolupráci s magistrátem rovněž umísťujeme
uchazeče zařazené do projektu KA 08 zaměře-
ného na potírání nelegálního zaměstnávání
a práce načerno. Tyto osoby se daří umísťovat
na veřejně prospěšné práce a na veřejnou služ-
bu, která v Jablonci nad Nisou na bázi dobro-
volnosti stále funguje. V rámci Libereckého kra-
je vytváří město Jablonec nad Nisou největší
počet veřejně prospěšných prací a v tomto ohle-
du zaujímá jedno z předních míst i ve srovnání
s ostatními městy České republiky.

■ Vyjádření Eleny Čermákové, ředitelky kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR

František Pešek, zastupitel, KSČM
Ve městě je znát výsledek činnosti těchto
pracovníků, který ale nespočívá ani tak
v kvalitě jejich práce, ale hlavně v jejich
počtu. 

Navenek se to jeví jako „zelenovestičková“
turistika, protože skupinky s úklidovým náči-
ním přes rameno jdou odněkud někam. Město
ušetřilo na lidech, které platí Úřad práce ČR,
ale mělo by posílit kontrolu a zavést hodnotící
systém, s jehož pomocí by se vytřídili ti, kteří si
nezaslouží ani tu stravenku.

Pavel Žur, člen rady města, 
Nová budoucnost pro Jablonec
Jsem velmi spokojený, jakým způsobem se
podařilo městu zajistit finance na VPP a za-
pojit tak lidi do pracovního procesu ve pro-
spěch našeho města Jablonce nad Nisou. 

Partou těchto kluků jsem velmi nadšený
a spolupráci, kterou jsem využil i při pořádání
kulturních akci v rámci Město plné tónů, hod-
notím na jedničku.

Milan Kouřil, Ano 2011
Veřejně prospěšné práce a lidé, kteří je vyko-
návají, jsou určitě pro město přínosem. 

Máme čistší ulice a městské objekty, v zimě
lépe bojujeme s přívaly sněhu. Navíc klesá ve

městě nezaměstnanost, a to především u skupi-
ny lidí, kteří hledají práci jen těžko. Určitým
negativem je ale finanční zatížení pro město.
Proto jsem já osobně pro znovuzavedení insti-
tutu veřejné služby, která by fungovala na prin-
cipech jako před rokem 2012. Práce pro obce by
byla motivací a možností, jak si zvýšit dávky
v hmotné nouzi. 

Petra Nosková, Základní škola Liberecká,
Jablonec n. N.
S prací VPP v naší škole jsme velice spokoje-
ni a rádi bychom jim touto cestou velice po-
děkovali. 

Jsme základní škola praktická a speciální
a jejich pomoc jsme uvítali v loňském a už
i v letošním školním roce. Pomohli nám stěho-
vat, s úklidem venkovních prostor, zahrady
a spravili nám také velmi dobře doskočiště na
školním hřišti.

Milada Valečková, ředitelka Muzea skla
a bižuterie v Jablonci n. N.
Naše muzeum nemá jakožto státní organiza-
ce možnost tyto pracovníky nárokovat.

Nicméně díky mimořádné ochotě města nám
chodí vypomáhat při údržbě muzejního parku,
který slouží všem obyvatelům nejen jako odpo-
činková zóna, ale též jako běžná komunikace.
S jejich prací jsme opravdu spokojeni, jsou vel-
mi ochotní a často nám pomohou i s pracemi
nad rámec vzájemné dohody. Naposledy to by-
lo například při likvidaci dřevostavby v muzej-
ním parku. Věřím, že si občané povšimli, jak se
nám s pomocí těchto pracovníků podařilo mu-
zejní park zkultivovat. Jejich práce si nesmírně
vážíme a jsme vděčni městu, že je pro tyto úče-
ly můžeme využívat. (end)

Názory na využití a vykonávání práce VPP

Foto Jiří Endler

Úklid na autobusovém nádraží. Foto Karla Hackelová


