Údaje o podporovaném zaměstnávání v ČR v roce 2012
Zdroje:
1) Evidence agentur podporovaného zaměstnávání (dále jen PZ) k 31. prosinci 2012
2) Výsledky dotazníkového šetření provedeného v roce 2012, zúčastnilo se jej 20 agentur, což je 37%
všech agentur PZ a 58% členských agentur PZ (nezúčastnily se: AGAPO, o. p. s., Aspekt, o. s., APPN
o. s., Česká abilympijská asociace, o. s., Fokus Mladá Boleslav, Mesada, o. s., Rytmus, o. s.,
Tyflocentrum Praha o. p. s.). Pro zpracování dat byly použity všechny vyplněné dotazníky. Neuvedený
údaj byl nahrazen průměrnou hodnotou, jednalo se o 1 případ (1 agentura v roce 2012 nezjišťovala
efektivitu vzhledem k cíli 1 - klient si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si
vhodného pracovního místa na otevřeném trhu práce).
1. Počet evidovaných agentur PZ v ČR

54 (stejně jako k 31. prosinci 2011)
95% agentur PZ (19 agentur) mělo status sociální
rehabilitace, 10% agentur PZ (2 agentury) poskytovalo
souběžně službu zaměstnanosti
b)
žádná agentura PZ neměla výhradně status služby
zaměstnanosti
c)
0,5% agentur PZ (1 agentura) poskytovalo službu
výhradně v rámci časově ohraničeného projektu
7 případů klientů
(nejnižší údaj byl 5, nejvyšší údaj byl 15, nejčastější údaj 7
– byl uveden 30% respondentů)
910 míst *) (pokles o 590 míst)
Průměrně 17 míst v 1 agentuře PZ
329 neuspokojených žadatelů *) (pokles o 456)
Průměrně 6 žadatelů v 1 agentuře PZ
2 měsíce (zkrácení o 2 měsíce, tedy o polovinu)
(nejnižší údaj byl 0, nevyšší údaj byl 12, nejčastější údaj 0 –
byl uveden 45% respondentů)
Evropský sociální fond – 28% (pokles o 25%)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 44% (zvýšení o
26%)
Kraj – 12% (nedošlo ke změně)
Obec, městská část – 10% (nárůst o 5%)
Úřad práce – 4% (nedošlo ke změně)
Ostatní (doplňková činnost, dary) – 2%
a)

2. Status agentur PZ k 31. 12.

3. Průměrná okamžitá kapacita jednoho
pracovního konzultanta v ČR k 31. 12.
4. Celkový počet míst PZ v ČR k 31. 12.
5. Počet neuspokojených žadatelů o PZ
v ČR k 31. 12.
6. Průměrná délka čekací doby k 31. 12.

7. Podíl zastoupení jednotlivých zdrojů na
financování PZ v ČR

8. Průměrné roční náklady na 1 místo v PZ
v ČR

76 719 Kč (nárůst o 770 Kč)

9. Celkový počet klientů PZ v ČR

1 798 klientů PZ *) (pokles o 2 435)

10. Efektivita PZ vzhledem k cíli 1 PZ (klient
si zvýší úroveň dovedností potřebných
k získání a udržení si vhodného
pracovního místa na otevřeném trhu
práce)
11. Efektivita PZ vzhledem k cíli 2 PZ (klient
má stabilní pracovní místo na otevřeném
trhu práce)

70% z počtu klientů, kteří v roce 2011 službu ukončili
(pokles o 14%)
34% z počtu klientů, kteří v roce 2011 službu ukončili
(nárůst o 14%)

Porovnání s údaji týkajícími se předchozího roku (2011):
Počet agentur PZ se nezměnil. Došlo k výraznému úbytku počtu míst v PZ a počtu uživatelů služby (zřejmě
v důsledku ukončení projektů financovaných z ESF). Snížil se počet neuspokojených žadatelů o službu a
zkrátila se délka čekací doby, možná tento ukazatel koreluje s kapacitou PZ (počtem míst). Zvýšila se efektivita
služby v oblasti získávání práce (možná také v souvislosti s ukončením projektů financovaných z ESF).
*) Hodnota byla vypočítána vynásobením průměrné hodnoty zjištěné dotazníkovým šetřením počtem
evidovaných agentur.
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