Úřad práce v Kolíně byl založen v říjnu 1990 jako správní úřad pro realizaci státní
politiky zaměstnanosti v okrese Kolín. Z právního hlediska je organizační složkou ČR a je
přímo řízen Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR.
V současné době má navíc
v působnosti

i

realizaci

sociální

podpory.

Veškeré

své

činnosti

zajišťuje

prostřednictvím

státní

dvou

odborů

a

čtyř

oddělení, které sídlí na
několika místech. Hlavní
budova úřadu se nachází na
rohu křižovatky ulic Kutnohorské a Mostní. Kanceláře, kde se vyřizuje agenda státní
sociální podpory, jsou umístěny v budově městského úřadu na Karlově náměstí čp. 44,
tedy v budově, která byla postavena jako Spořitelna města Kolína a kde po konci 2.
světové války sídlil jak okresní národní výbor, tak po roce
1989 okresní úřad. Poslední místo, kde úřad práce sídlí,
jsou pravé přízemní místnosti v budově na adrese
Kutnohorská č. 21. V čele úřadu stojí ředitel úřadu práce.
Tuto funkci vykonává od roku 1990 dosud, Ing. Josef
Blecha. Ke konci roku 2009 pracuje na úřadu práce 72
zaměstnanců.
Organizační struktura úřadu práce:
Kancelář úřadu: zajišťuje vnitřní chod úřadu, personální záležitosti a informatiku.
Oddělení kontrolně právní: provádí kontrolní činnost z hlediska dodržování
zákona o zaměstnanosti a poskytuje pracovně právní poradenství.
Oddělení ekonomické: provádí financování všech dávek a činností úřadu práce.
Pro informaci je jistě dobré, zaznamenat zde stručný rozpočet výdajů na rok 2009:
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podpora v nezaměstnanosti

150 mil. Kč

aktivní politika zaměstnanosti:

36 mil. Kč

státní sociální podpora:

370 mil. Kč

provoz úřadu včetně mzdových nákladů:

40 mil. Kč

celkem cca

596 mil. Kč.

Oddělení trhu práce: zajišťuje kontakt se zaměstnavateli a evidenci volných
pracovních míst, administruje aktivní politiku zaměstnanosti a realizaci projektů
z evropských sociálních fondů a povoluje zaměstnávání zahraničních pracovníků, provádí
analýzy a statistiky zaměstnanosti na okrese Kolín.
Odbor zprostředkování: provádí evidenci uchazečů o zaměstnání včetně přiznání
podpory v nezaměstnanosti, zajišťuje poradenství pro volbu zaměstnání a poradenství pro
zdravotně znevýhodněné občany, zprostředkovává zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání.
Odbor státní sociální podpory: přijímá žádosti občanů o dávky státní sociální
podpory a provádí jejich výplatu. Jedná se o dávky: rodičovský příspěvek, přídavek na
dítě, sociální příplatek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče a příspěvek na bydlení.
Tyto činnosti jsou vykonávány v sídle úřadu v Kolíně, Kutnohorská 39 a na detašovaném
pracovišti v Českém Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic 1.
Vývoj míry nezaměstnanosti v okresu Kolín v letech 1991-2009
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