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MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTANOSTI BYL PODEPSÁN
Ostrava 24. 2. 2011. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) byl dnes
slavnostně podepsán na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. MSPakt
je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady
Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení problematiky trhu práce. Dohodu
podepsali Jaroslav Palas a Pavel Bartoš - představitelé uvedených institucí, které
budou na základě paktu v dalších letech úzce spolupracovat. Očekává se, že se k
partnerství oficiálně připojí po reorganizaci, která právě probíhá, také úřady práce.
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a
obchodu, která myšlenku paktu podporují, a mají v gesci operační programy, z nichž bude
možné MSPakt spolufinancovat.
Nástrojem, prostřednictvím něhož by měl MSPakt pakt plnit svůj hlavní cíl – vytvářet více a
lepších pracovních míst a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje, je
Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti. Pro pakty jako místní partnerství, která se již
osvědčila v mnoha zemích, je příznačný společný přístup. Integrovaný program
zaměstnanosti MSPaktu v současné době obsahuje návrhy deseti integrovaných projektů. Ty
se zabývají komplexně především vzděláváním a přípravou lidí pro trh práce. Postupně
budou doplněny také projekty investiční s přímým dopadem na tvorbu nových pracovních
míst.
„Vysoká nezaměstnanost je vedle špatného životního prostředí hlavním problémem našeho
kraje. Jsem velmi rád, že se budou odborníci z nejrůznějších oblastí našeho života společně
zabývat tímto ožehavým problémem a věřím, že najdou možná východiska v podobě dobře
připravených projektů, které budou mít dlouhodobé trvání. Tímto podpisem deklarujeme, že
chceme společně hledat potřeby a rezervy na trhu práce, i když nepůjde samozřejmě o
převratné změny. Jsem přesvědčen, že větší provázaností a kooperací mezi jednotlivými
institucemi a podnikatelskými subjekty můžeme na trhu práce vytvořit mnohé“, uvedl u
příležitosti podpisu MSPaktu hejtman kraje Jaroslav Palas.
„Aby se skutečně zaměstnanost zvýšila, je třeba vytvořit pracovní místa, finanční krize
urychlila restrukturalizaci podniků, protože zvýšila tlaky na růst produktivity práce.
Zaměstnanost se proto nevrátí automaticky na úroveň před ní. S tím se musíme vyrovnat a
v rámci paktu podpořit i tvorbu nových pracovních míst. Musíme usilovat i o nové průmyslové
zóny,“ řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je
nositelem MSPaktu.
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MSPakt rovněž počítá s podporou vytváření místních paktů zaměstnanosti v částech kraje
nejvíce trpících nezaměstnaností a také tam, kde již neformální místní partnerství v podstatě
existují například na Třinecku, Jablunkovsku a Těšínsku.

Kontakt pro tisk:
Svatava Baďurová, realizační tým MSPaktu
Tel.: +420603153470, s.badurova@email.cz
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