
Přibyvá dlouhodobě nezarněstnaných
l id'' absolventi nena cházej í uplatnění
Bez práce už jsou i ti' kteřítento problém
nikdy předtím řešit
prrRn poút<ovÁ-uvÍnovÁ
rnrrŘIrun rnprovÁ

Přerousko/ Nezaměstnaných
na Přerovsku je opět vice neŽ
minutý měsic. Analytici Úřa-
du práce v Přerově spočítali,
Že se v regionu v srpnu octlo
bez práce na 7997 lidí a křivka
mÍry nezaměstnanosti se tak
vyhoupla o více neŽ 2 procen-
ta. Výrazně se zvýšil i počet
absolventů a uchazečů, kteři
hledají uplatnění déIe neŽ půl
roku. Dlouhodobě nezaměst.
naných nyní přibylo na 231.

Masivnípropouštění
v regionu nehrozí

,,Uřad evidoval v srpnu na
3712lidi' kteřÍ nemůŽou najÍt
dlouhodobě uplatnění,..
upřesnil poslednÍ údaje ve-
doucÍ oďboru trhu práce Ja-
roslav Karlik. Nejvice lidÍ bez
práce zůstává i nadále na Ko-
jetínsku, kde uŽ mira neza-
městnanosti pokořila magic.
kou hranici čtrnácti procent.
Nejméně je jich pak na Hra-
nicku, a to 9,2 procenta.

Podle KarlÍka zatÍm neexis.
tujÍ signály o tom, že by velké
firmy na Přerovsku chystaly

nemuseli
další vlnu propouštění. ,,oče-
káváme sice, Že bude mit ne.
zaměstnanost i nadále stou-
pající tendenci, vzestup ale
bude niŽšÍ neŽ v prvním polo-
letí... jepřesvědčen.

Velké společnosti v Přero-
vě' jako Meopta optika a Ka-
zeto, které ještě počátkem
roku doslova bojovaly o přeŽi-
ti' mají to nejhoršÍ za sebou.
,,Do konce roku uŽ nechystá-
me Žádné masivní propouště-
nÍ. Z celkového počtu 2530
zaměstnanců jich máme nyní
2030, takže jsme snÍŽili stav o
pět set lidÍ' To byl limit, který
jsme si na jaře stanovili' Vlnu
sniŽováni míst se nám uŽ po-
dařilo zastavit,.. shrnul .zá-
stupce generálního ředitele
společnosti Meopta optika
VÍtězslavMoťka.

Nezaměstnaným
pomáhá magistrát

Přerovský magistrát zpro.
středkoval od července práci
asi čtyřem desÍtkám lidí' kte-
ří jsou dlouhodobě bez místa'
Nezaměstnané' k tomu totiŽ
tlačÍ nový zákon, podle něhoŽ
můŽou jejich sociální dávky
spadnout aŽ na výši existenč.

nÍho minima, pokud se nebu-
dou snaŽit najít uplatnění.

'.Patnáct lidÍ nynÍpracuje u
Technických sluŽeb města
Přerova, pět jich našlo mÍsto
ve zdejší oblastnÍ charitě a
čtrnáct pak v pobočce Červe-
ného kříŽe v Přerově. Tři vy-
uŽívá Armáda spásy a pět lidÍ
pomáhá při rekonstrukci
zimního stadionu,,. uvedl Bo-
leslav Buš z odboru sociál-
ních sluŽeb a zdravotnictví
přerovského magistrátu'

Prácinemohou naiít
užaniabsolventi

Koncem července dosaho.
vala na Hranicku míra neza-
městnanosti B'9 %' k posled-
nímu srpnu už 9,2 %. Teď je
ještě o něco vyšší. ,,Začátkem
zářÍ jsme zaznamena|i vý-
znamný nárůst nezaměstna-
ných proto, Že k nám ze škol
přišIa celá Ťada absolventů. V
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.

''NěkteřÍ naŠIi práci okamŽi-
tě, ale asi osmdesát z nich si
na ni bude muset nějakou do-
bupočkat'.,dodal.

V loňském roce se absol-
venti škol na úřad práce hlási

li jen výjimečně' Pokud už se
zaregistrovali, pak jen na
velmi krátkou dobu' ..Z tohoto
pohleďu byl toňský rok jed-
nim z nejúspěšnějších,,. po-
dotkl k tomu Remeň a ďodal,
Že letos mají problém najít si
práci absolventi z kteréhoko-
Iiv oboru' Fenoménem letoš-
pího roku jsou podle Remeně
také lidé' kteřÍ se na úřadě
práce evidujÍ poprvé nebo po
velmi dlouhé době. ,,DřÍve
jsme tady měIi vice méně stá-
le stejné tváře,,. zdůrazni]
kontrast roku letošnÍho s
roky předchozími hranický
vedoucí.

Obce jsou k lidem
bez prácevstřícné

Veřejné prospěŠné práce,
jako jeden ze způsobů překle-
nuti hospodářské krize, na
Hranicku pořád ještě probi
haji. Původně měly smlouvy s
jejich vykonavateli skončit
letos na poďzim.

,,Nakonec ale celá řada obci
prodlouŽila tento termÍn aŽ do
dubna příštiho roku. Bude to
mít rnimo jiné i příznivý vliv
na moŽný vzrůst nezaměst.
nanosti v zimním obdobi' kdy
neprobíhají sezonnÍ práce,,,
řekl Remeň a pochváIil v tom.
to směru především BělotÍn,
RadÍkovaRouské.


