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POZVÁNKA 
 

Workshop na téma „Spolupráce v oblasti trhu práce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  29.05.2019 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci 

Dr. M. Horákové 580/7, Perštýn, 460 01 Liberec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 
100279578. 

 

NÁVRH PROGRAMU 

BOD 1: Zahájení/ přivítání účastníků 

BOD 2:  Potenciál vracejících se migrantů (především z Velké Británie); podpora iniciativ zabývajících 

se problematikou navrátilců 

BOD 3: Podmínky a předpoklady vstupu na trh práce v Německu pro občany EU (např. podmínky 

nároku na zdravotní a sociální pojištění) – DE strana 

BOD 4: Ostatní 

 

Jednání bude tlumočeno. Malé občerstvení bude také zajištěno. 

 

Předpokládaný konec ve 12:00 hodin. 
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ZÁPIS 
 

Workshop Trh práce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  29.05.2019 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci 

Dr. M. Horákové 580/7, Perštýn, 460 01 Liberec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání skupiny EUREX – Trh práce, se zaměřením na spolupráci v oblasti trhu práce v 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 

Workshop se konal v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 

100279578. 

 

1) Za Euroregion Nisa zahájila jednání Radka Ženíšková, která jej i vedla. 

2) CZ strana PPT (paní Friedrichová) – Potenciál vracejících se migrantů/ BREXIT; diskuze k CZ 

prezentaci – porovnání postupů na DE a PL straně 

3) PL strana PPT (paní Stepién) – Podpora v nezaměstnanosti (obecně, ne pouze po BREXITU); 

diskuze – porovnání  postupů na DE a CZ straně 

4) DE strana PPT (paní Wolf) – Předpoklady nároku na podporu a sociální pojištění; diskuze 

5) DE strana dotaz, zda jsou plánovány další veletrhy práce na PL straně; hlavní organizátor 

Dolnoslezský krajský úřad – pokud budou finance, příští rok se uskuteční další veletrh v rámci 

sítě EURES; DE strana by ráda spolupracovala -> přímé oslovení zájemců o práci v DE a 

pozvání na veletrh do PL 

6) V srpnu se koná v Görlitz veletrh práce -> možnost prezentace i volných míst v PL? DE strana 

vyslovila možnost navázání spolupráce s PL a zaměření se na navrátilce -> ERN prosím 

rozeslat účastníkům EUREX-skupiny termín této akce (srpen) 

7) Všichni se shodli, že namísto protokolu prosí o přeložení PPT. Radka Ženíšková zmínila, že 

překlady prezentací z minulého jednání do CZ ještě nejsou hotové a budou zaslány společně 

s PPT z dnešního jednání. 

8) Další setkání říjen/listopad (PL strana?), až bude po BREXITU. Termín a místo nutno ještě 

stanovit konkrétně. 

9) Jednání ukončeno ca. ve 13:00. 
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