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ZÁKLADNÍ DATA
Název:

MKC Praha, o.p.s.
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e-mail: mkcpraha.ops@gmail.com

Bankovní spojení:

2100610550/2010

IČ:

024 98 766

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Zakladatelé:

KATEŘINA BŘEZINOVÁ
JAKOB HURRLE

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Správní rada
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HANA ŽÁKOVÁ
Dozorčí rada
ALEXANDRA DUBOVÁ
LUCIE TRLIFAJOVÁ
ROMANA VYLITOVÁ
Ředitel – statutární orgán
MAREK ČANĚK
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HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI








realizace aktivit vedoucích k pluralitnímu vnímání světa, respektu k odlišnosti a hledání
alternativ pro soužití lidí z různých kulturních, věkových, sociálních a náboženských
skupin a nabízení celistvějšího pohledu na historické řešení této problematiky v České
republice, jiných evropských, ale i mimoevropských zemích
podněcování poznání, umožňování komunikace mezi zmíněnými skupinami a vytváření
prostoru pro setkání, osvětu a dialog
realizace a podpora výzkumných, výcvikových a vzdělávacích programů, poradenství,
supervizí a stáží pro profesionály i pro širokou veřejnost
vydávání publikací a osvětová činnost
navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v České republice i v
zahraničí
poskytování stipendií

AKTIVITY V ROCE 2014
MEZI DÁVKOVÝMI SYSTÉMY A PREKÉRNÍM ZAMĚSTNÁNÍM. VÝZKUM
ZAMĚŘENÝ NA MOTIVACE K ZAMĚSTNÁNÍ
Donor: zakázka od Agentury pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
Partner: Centrum pro společenské otázky – SPOT, z. s.
Koordinátorka: Lucie Trlifajová
Klíčová slova: sociální začleňování, zaměstnanost, sociální systém
Ztráta motivace k zaměstnání, zvlášť ve spojení s využíváním systému dávek, chudobou,
romskou etnicitou nebo prostorovým vyloučením, je ve veřejné debatě vnímána velmi
emocionálně. Současné výzkumy zaměřené na postavení obyvatel s nízkou kvalifikací nebo těch,
kteří žijí v chudších, ekonomicky deprivovaných regionech, naznačují, že se v některých
případech tito lidé dostávají do situace, kdy státní podpora víceméně odpovídá příjmům ze
zaměstnání, nebo kdy přijetí práce představuje z dlouhodobější perspektivy finanční riziko.
Problém se navíc zdá být znásoben relativně vysokou mírou zadlužení, která se často dotýká
právě nejchudších obyvatel. Všechny tyto faktory mohou silně a negativně ovlivňovat motivaci
nezaměstnaných k přijetí práce.
Hlavním výstupem je studie
(Trlifajová, L, Hurrle, J., Kissová, B. 2014). Zaměřuje se na zpracování modelů
dopadů přijetí zaměstnání na finanční situaci domácností u osob dosahujících jen na nízkohodnocená zaměstnání. Analýza vycházela z přístupu, se kterým pracují ekonomické analýzy
OECD a další instituce srovnávající finanční výhodnost zaměstnání oproti sociálním dávkám, s
cílem poukázat na nevhodné nastavení systému snižující finanční motivaci k zaměstnání - tzv.
„making-work-pay“.
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Modelování – a navíc modelování zaměřené jen na ekonomické aspekty – využité v této studii
představuje značnou abstrakci různorodosti skutečných situací a voleb lidí, které mohou být
klíčové pro pochopení reálného jednání domácností blízko hranice chudoby.

Kd se prá e v platí Anal za ekonomi k

motiva í k zam stnání.

Autoři: Lu ie Trlifajová, Jakob Hurrle, Blanka Kissová
Studie prostřednictvím modelování situací různých domácností ukazuje, že vstup do zaměstnání
za nízkou mzdu v řadě případů přináší jen omezené navýšení celkových příjmů domácnosti
oproti situaci, kdy je odkázána na sociální podporu. Nízko-hodnocené zaměstnání navíc často
nezaručí pokrytí základních nákladů, řada rodin i po vstupu do zaměstnání zůstává v situaci
hmotné nouze. Výhodnost dále snižují další náklady spojené se zaměstnáním jako je dojíždění,
péče o děti aj. Podstatnou roli zde hraje nejen nastavení dávkových a daňových systémů, ale
především velmi nízká úroveň minimální mzdy, která je v České republice v porovnání s
mediánem jednou z nejnižších mezi zeměmi OECD.
Celá studie je dostupná online:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblastizamestnanost/kdy-se-prace-vyplati-cela-studie-mkc-2014/download
V ta ze studie a další informa e:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusivzdy-vyplatit

Z posudku Ing. Roberta Jahody, Ph.D. z V zkumné o ústavu prá e a so iální
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O las v médií
IDNES.cz
http://zpravy.idnes.cz/davky-se-nekdy-vyplati-vic-nez-spatne-placena-prace-f8s/domaci.aspx?c=A141110_172844_domaci_zt
RESPEKT
http://respekt.ihned.cz/c1-63078960-kdy-se-prace-nevyplati
DENÍK.cz
http://www.denik.cz/z_domova/kdy-rodiny-chudnou-po-nastupu-do-prace-20141112.html
TÝDEN.cz
5

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/davky-se-nekdy-vyplati-vic-nez-spatny-plat-odhalilastudie_323902.html#.VYlpuVKyjcs
ČESKÁ TELEVIZE – přepis rozhovoru na stránkách MPSV
http://www.mpsv.cz/cs/19627
DENÍK REFERENDUM
http://denikreferendum.cz/clanek/19125-financni-motivace-k-prijeti-prace-je-u-rady-lidimala-duvodem-jsou-nizke-mzdy
ROMEA.cz
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vyzkum-agentury-pro-socialni-zaclenovaninizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusi-vzdy-vyplatit
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HOSPODAŘENÍ
HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST
1. HLAVNÍ ČINNOST
Celkové náklady v hlavní činnosti

13 500 Kč

z toho:
Náklady na služby
Mzda ředitele
Celkové příjmy v hlavní činnosti

11 500 Kč
2 000 Kč
50 000Kč

z toho:
tržby v hlavní činnosti

50 000 Kč

2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V roce 2014 nevznikly žádný příjmy ani výdaje patřící do doplňkové činnosti.
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
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