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pomáhá magistrát

Přerovský magistrát zpro.
středkoval od července práci
asi čtyřem desÍtkám lidí' kteří jsou dlouhodobě bez místa'

Nezaměstnané' k tomu totiŽ
tlačÍnový zákon, podle něhoŽ
můŽou jejich sociální dávky
spadnout aŽ na výši existenč.

nÍho minima, pokud se nebudou snaŽit najít uplatnění.
lidÍ nynÍpracuje u
'.Patnáct
Technických
sluŽeb města

Přerova, pět jich našlo mÍsto
ve zdejšíoblastnÍ charitě a
čtrnáct pak v pobočce Červeného kříŽe v Přerově. Tři vyuŽívá Armáda spásy a pět lidÍ

pomáhá

při

rekonstrukci

zimního stadionu,,. uvedl Bo-

leslav Buš z odboru sociálních sluŽeb a zdravotnictví

li jen výjimečně' Pokud už se

jen na
velmi krátkou dobu' ..Z tohoto
pohleďu byl toňský rok jednim z nejúspěšnějších,,.podotkl k tomu Remeň a ďodal,
Že letos mají problém najít si
práci absolventi z kteréhokoIiv oboru' Fenoménem letošpího roku jsou podle Remeně
také lidé' kteřÍ se na úřadě
práce evidujÍ poprvé nebo po
zaregistrovali, pak

přerovského magistrátu'

velmi dlouhé době. ,,DřÍve
jsme tady měIi vice méně stá-

Prácinemohou naiít
užaniabsolventi

vedoucí.

Koncem července dosaho.
vala na Hranicku míra neza-

městnanosti B'9 %' k poslednímu srpnu už 9,2 %. Teď je
ještě o něco vyšší.,,Začátkem
zářÍ jsme zaznamena|i vý-

le

stejné tváře,,. zdůrazni]
kontrast roku letošnÍho s
roky předchozími hranický

Obce jsou k lidem
bez prácevstřícné

Veřejné prospěŠnépráce,

znamný nárůst nezaměstna-

jako jeden ze způsobůpřeklenuti hospodářské krize, na

přišIa celá Ťada absolventů. V

haji. Původně měly smlouvy s

ných proto, Že k nám ze škol

minulém týdnu se nám do
evidence nahIásilo více než
sto nových lidí, včetně těch,
co v červnu dokončili školu,..
řekl vedoucí hranické poboč.

ky úřadu práce Pavel Remeň.
naŠIipráci okamŽi''NěkteřÍ
tě, ale asi osmdesát z nich si
na ni bude muset nějakou do-

bupočkat'.,dodal.

V loňském roce se

venti škol na úřad práce

absol-

hlási
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