KrP v Ostravě,
Kontaktní pracoviště
……..

Název projektu
(vč.
registračního čísla)
Transfer, aplikace, pilotáž a
replikace modifikovaného
systému Kofoedovy školy v
prostředí ČR

Realizátor projektu

Astrid, o.p.s.

Doba realizace projektu

1.12.12 - 31.7.14

Místo realizace (všechny
regiony, ve kterých se
projekt realizuje)

Cílová skupina

osoby nad 50 let,
osoby
do 25 let,
osoby
(dlouhodobě) nezaměstnané,
osoby s
nízkou kvalifikací,
osoby bez praxe,
osoby s tělesným postižením,
osoby ohrožené zadlužeností,
osoby ohrožené závislostmi

Moravskoslezský kraj

Ostrava
ŽENA A ŽIVOT…

Vstupte-podpora vstupu ZP
osob na trh práce v
Moravskoslezském kraji
CZ.1.04/2.1.01/91.00039
Nový začátek pro 50plus!
CZ.1.04/2.1.01/91.00062

COFET, a.s.

1.5.12 - 30.11.14

dlouhodobě nezam. ženy

Moravskoslezský kraj

KrP (rekvalifikace)
Rovné příležitosti ve městě
Klimkovice
CZ.1.04/3.4.04/88.00008
Návrat do zaměstnání
CZ.1.04/3.3.05/96.00051
Fleximaternity
CZ.1.04/3.404/76.00177
Další vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v
sociálních službách v
Moravskoslezském kraji
CZ.1.04/3.1.03/A7.00070
Návrat do zaměstnání
CZ1.04/3.3.05/96.00051

PRISCO s.r.o.

Frýdek - Místek

Vytvoření místního partnerství s cílem snižovat genderově znevýhodněné
postavení nezaměstnaných žen na trhu práce v regionu Ostrava pramenící z
genderových stereotypů v myšlení společnosti, z dělby práce v rodině. Primárním
cílem je na základě pilotáže inovativního přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným
ženám spočívajícího ve vedení žen k uvědomění si svých silných stránek a
posílení jejich sebevědomí, prokázat efektivnost této metody, která bude dle
kvalifikovaných odhadů pro 25% účastnic natolik efektivní, že se po jejím
absolvování uplatní na trhu práce. A toto povede k sekundárnímu cíli, na základě
dosažených prokazatelných výsledků využití tohoto inovativního nástroje pro
ženy, vyvolat systémovou změnu v přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným
ženám a to s ohledem na naplňovaní jejich rovných příležitostí na trhu práce.

Potřebné dokumenty ke stažení (např. letáky)

Kontakt: Mgr. Silvie Lišková,
s.liskova@astridops.cz, tel.:
+420603500348

www.astridops.cz

http://www.esfcr.cz/projekty/transfer-aplikace-pilotaz-a-replikace-modifikovanehosystemu?highlightWords=Transfer%2C+aplikace%2C+pilot%C3%A1%C5%BE+a+replikace+modifiko
van%C3%A9ho+syst%C3%A9mu+Kofoedovy+%C5%A1koly+v+prost%C5%99ed%C3%AD+%C4%8CR

Kontakt: Edita Ondarza,
edita.ondarza@cofet.cz, tel.:
+420724891006

www.zena-zivot.eu

http://www.esfcr.cz/projekty/zena-a-zivot?highlightWords=%C5%BEena+a+%C5%Beivot

http://www.esfcr.cz/projekty/novy-zacatek-pro-50plus?highlightWords=nov%C3%BD+za%C4%8D%C3%A1tek+pro+50

http://www.esfcr.cz/projekty/zamestnavani-mladych-dospelych-pruvodcovstvim?highlightWords=zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+mlad%C3%BDch+dosp%C4%9Bl%C3%BDch

Centrum pro zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje
o.s.
Město Klimkovice

http://www.esfcr.cz/projekty/na-trhu-prace-mame-sve-misto?highlightWords=na+trhu+pr%C3%A1ce+m%C3%A1me+sv%C3%A9+m%C3%Adsto

http://www.esfcr.cz/projekty/rovne-prilezitosti-ve-meste-klimkovice?highlightWords=Rovn%C3%A9+p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti+ve+m%C4%9Bst%C4%9B+Klimkovice%2C
POE EDUCO, spol. s r. o.

http://www.esfcr.cz/projekty/navrat-do-zamestnani?highlightWords=n%C3%A1vrat+do+zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD

GRACENT- vzdělávací a
poradenské centrum, v.o.s.
Ostrava
EDLiT s. r. o.

http://www.esfcr.cz/projekty/fleximaternity?highlightWords=Fleximaternity

http://www.esfcr.cz/projekty/dalsi-vzdelavani-socialnich-pracovniku-a-pracovniku-v?highlightWords=dal%C5%A1%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%ADch+pracovn%C3%ADk%C5%AF

POE EDUCO, spol. s.r.o.,
Ostrava

15.3.2013 - 14.3.2015

Práce a rodina - to jde přece POE, spol. s r.o., Ostrava
dohromady
CZ.1.04/3.4.04/88.00306

1.12.2012 - 30.11. 2014

Na trhu práce máme své
místo!
CZ.1.04/3.3.05/96.00244

Centrum pro zdravotně
postižené MSK, o.s.

15.4.2013 - 14.2. 2015

Fleximaternity
CZ.1.04/3.404/76.00177

GRACENT- vzdělávací a
poradenské centrum, v.o.s.
Ostrava

1.3.2012 - 27.2. 2015

KAPA

1.1.2013 - 30.6.2015

Jak na trh práce?
CZ.1.04/3.1.02/86.00026

Transfer, aplikace, pilotáž a replikace modifikovaného systému dánské
Kofoedovy školy v prostředí ČR je komplexně pojatý program, který si klade za cíl
přenést a využít v ČR původní dánský model práce s nezaměstnanými zahrnující
vzdělávání propojené se sociální službou. V rámci projektu proběhne 25 běhů
pilotních 150hodinových kurzů 8 modulů, pro něž budou vytvořeny výukové
materiály. Konkrétně se jedná o PC základy (MS Word, MS Excel, Internet,
Outlook - 3 běhy), PC pokročilí (MS Word, MS Excel, Internet, Outlook,
PowerPoint - 2 běhy), Anglický jazyk (5 běhů), Ruský jazyk (1 běh), polský jazyk (1
běh), Německý jazyk (3 běhy), stolařská dílna (5 běhů) a tvůrčí dílna (5 běhů).
Vznikne Metodikapro práci s cílovou skupinou a Manuál motivace k práci pro
členy cílové skupiny nezaměstnaných. Dále bude vydán sborník k Mezinárodní
konferenci, která se uskuteční v červnu 2014 za účasti cca 300 osob, z toho 20
osob zahraničních partnerů, kteří přispějí do sborníku. Zkušenosti s aplikací
modifikovaného systému Kofoedovy školy budeme sdílet se zahraničními i
tuzemskými partnery, budeme vytvářet síť NNO s podobnými principy práce a
cílovou skupinou.

Odkaz na web.stránky realizátora projektu

http://www.esfcr.cz/projekty/vstupte-podpora-vstupu-zp-osob-na-trh-prace-v?highlightWords=vstupte

MEROSYSTEM s.r.o.

Zaměstnávání mladých
Centrum sociálních služeb
dospělých - průvodcovstvím Ostrava, o.p.s.
CZ.1.04/3.3.05/75.00020
Na trhu práce máme své
místo!
CZ.1.04/3.3.05/96.00244

Kontaktní osoby projektu za
realizátora i ÚP vč. tel. a e-mailu

Stručný popis projektu

Fyzické osoby starší 50 let s nízkým
vzděláním anebo se zdravotním omezením

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Ženy, které jsou dlouhodobě nezaměstnané více než 6 měsíců, osoby po rodičovské
dovolené a péče o závislého člena rodiny a
dlouhodobě nezaměstnané ženy, které se
rozhodly řešit svou situaci zahájením
podnikání.

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Nezaměstnaní déle než 6 měsíců se
zdravotním postižením. Osoby OZZ nebo
invalidita 1 a 2 st. (do projektu nemohou být
zařazeni klienti s úplnou ztrátou sluchu a
zraku)

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Uchazeči o zaměstnání v evidenci na ÚP déle
než 5 měsíců

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Děti, mládež a mladí dospělí (osoby do 26 let
sociálně vyloučené a nebo vyloučením
ohrožené) – Osoby bez přístřeší – Osoby se
zdravotním postižením

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Cílem je posílení pracovní integrace osob starších 50 let nebo se zdravotním
omezením. V rámci projektu mohou účastníci absolvovat RK Pracovník v soc.
službách a RK skladník bez VZV.

Cílem je vytvoření koplexního programu na podporu zahájení podnikatelské
činnosti. RK Základy podnikání - bez další dotace na SVČ.

Podpořit osoby se zdravotním postižením získat vhodné zaměstnání.

Cílem projektu je umožnit dlouhodobě evidovaným UoZ absolvovlat RK
"Pečovatelka o dítě - chůva"

Cílem projektu je pomoci klientům z vybraných cílových skupin při hledání
pracovního uplatnění – formou vhodně zvolených poradenských a vzdělávacích
aktivit chceme klienty “připravit” na cestu za zaměstnáním a integrovat je do
společnosti. Podstatou celého projektu je posílení vnitřní motivace klientů svou
situaci řešit – ztráta vůle opakovaně hledat zaměstnání je pro dlouhodobou
nezaměstnanost příznačná.

Jiří Čmucha, t.č. 596657241,
jiri.cmucha@poe-educo.cz;
Mgr.
Pektorová Libuše,
t.č.
950113323, libuse.pektorova@fm.mpsv.cz

www.poe-educo.cz

http://www.esfcr.cz/projekty/navrat-dozamestnani?highlightWords=N%C3%A1vrat+do+zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD

Veronika Kelarová,
t.č. 596657223,
veronika.kelarova@poe-educo.cz;
Mgr. Pektorová Libuše,
t.č. 950113323,
libuse.pektorova@fm.mpsv.cz

www.poe-educo.cz

www.poe-educo.cz/práce-a-rodina-.aspx

Martínková Jana,
t.č. 596115318,
czp.martinkova@czpmsk.cz
Mgr. Pektorová
Libuše,
t.č. 950113323,
libuse.pektorova@fm.mpsv.cz

www.czp-msk.cz

www.czp-msk.cz/pdf/letak_V96_uzivatele_web_pdf

Zdeňka Rusnoková,
603899793,
zdenka.rusnokova@gracent.cz;
Mgr. Pektorová Libuše,
t.č. 950113323,
libuse.pektorova@fm.mpsv.cz

www-gracent.cz

www.gracent.cz/index.php/projekty-EU/fleximaternity-flexibilni-materstvi

http://kapa-ops.cz/

http://kapa-ops.cz/?cat=20

t.č.

Bc. Simona Rykalová,
kapa.jaknatp@seznam.cz,
tel.:
606 430 814,
ÚP: Bc.
Marcela Mrozková, marcela.mrozkova@
fm.mpsv.cz,
t.č.: 950 113 633

Frýdek - Místek

Práce jinak - šance rodině a
zaměstnání
CZ.1.04/3.4.04/88.00178

KAPA

Ženy podnikejte! CZ
1.04/3.4.04/88.00286

KAPA

S námi na trh práce
CZ.1.04/3.3.05/96.00079

Cílem je zaměstnání
CZ.1.04/2.1.01/91.00144

Nevzdávej to!
CZ.1.04/2.1.01/91.00257

Návrat do zaměstnání,
CZ.1.04/3.3.05/96.00051

FLEXIMATERNITY,
CZ.1.04/3.4.04/76.00177

Na trhu práce máme své
místo!,
CZ.1.04/3.3.05/96.00244

Nový Jičín

KAPA

KAPA

EDLIT

POE EDUCO, spol. s r.o.

GRACENT-vzdělávací a
poradenské centrum,v.o.s.

Centrum pro zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje
o.s.

Práce a rodina - to jde přece POE EDUCO, spol. s r. o.
dohromady!,
CZ.1.04/3.4.04/88.00306

Rovné příležitosti ve městě
Klimkovice,
CZ.1.04/3.4.04/88.00008

Město Klimkovice

Práce a rodina - to jde přece POE EDUCO, spol. s r. o.
dohromady!
CZ.1.04/3.4.04/88.00306

FLEXIMATERNITY
CZ.1.04/3.4.04/76.00177

Opava

GRACENT-vzdělávací a
poradenské centrum,v.o.s.
IČ: 26860481
Ulice: Náměstí SNP 2012/1
Město: Ostrava Zábřeh
PSČ: 700 30

1.5.2012 - 30.10.2014

1.12.2012 - 30.11.2014

1.4.2014 - 31.3.2015

1.3.2013 - 28.2.2015

1.5.2014 - 30.4.2015

15.3.2013 - 14.3.2015

1.3.2012 - 27.2.2015

15.4.2013 - 14.2.2015

1.12.2012 - 30.11.2014

1.12.2012 - 30.11.2014

1. 12. 2012 - 30. 11. 2014

1. 3. 2012 - 27. 2. 2015

Skupiny rodičů vracející se po rodičovské
dovolené nebo péči o závislého člena rodiny,
muži v obdobné situaci jako ženy s malými
dětmi, ženy v předdůchodovém věku

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Ženy vracející po rodičovské dovolené nebo
péči o závislého člena rodiny na trh práce,
ženy se zakladním vzděláním anebo s nízkou
úrovní kvalifikace dlouhodobě nezaměstnané
ženy (déle než 6 měsíců)

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Fyzické osoby starší 50 let, Osoby do 25 let
věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace
nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Zájemci o zaměstnání – osoby pečující o dítě
do 15 let věku Uchazeči o zaměstnání – v
evidenci úřadu práce více jak 5 měsíců

Fyzické osoby starší 50 let a fyzické osoby,
které jsou vedeny v evidenci uchazečů o
zaměstnání déle než 5 měsíců.

Osoby starší 50 let s nízkým vzděláním, nebo
zdravotním omezením.

dlouhodobě nezaměstnaní

Moravskoslezský kraj
(Frýdek-Místek, Třinec)

Frýdek - Místek, Třinec

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt je určen osobám se zdravotním
postižením, které jsou nezaměstnané déle
než 6 měsíců. Projekt nabízí podporu
osobám s tělesným nebo kombinovaným
postižením, bez ohledu na stupeň postižení,
osobám s duševním onemocněním,
přetrvávajícími psychickými obtížemi a
osobám lehce mentálně postiženým.

Moravskoslezský kraj

CS jsou ženy vracející se po rodičovské
dovolené a péči o závislého člena rodiny,
muži v obdobné situaci jako ženy s malými
dětmi a dlouhodobě nezaměstnané ženy. U
žen a mužů vracejících se po rodičovské nebo
péči o závislého člena rodiny půjde prioritně
o uchazeče o zaměstnání, ale i o ty, kteří jsou
vedeni u původního zaměstnavatele, ale
vědí,že se při péči o děti nebudou moci vrátit
na původní pozici.

Moravskoslezský kraj

• ženy ohrožené nezaměstnaností (ukončují
pracovní poměr, dlouhodobě nemocné, atd.)
• ženy v předdůchodovém věku (50 let a
více)
• ženy vracející se po rodičovské dovolené
nebo péči o závislého člena rodiny na trh
práce, muži v obdobné situaci jako ženy s
dětmi

Moravskoslezský kraj
(Opava + Nový Jičín)

• ženy vracející se po rodičovské dovolené či
péči o závislého člena rodiny, muži v
obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
• dlouhodobě nezaměstnané ženy

Projekt bude probíhat ve
12 lokalitách
Moravskoslezského kraje

dlouhodobě nezaměstnaní

Moravskoslezský kraj

Cílem pojektu je nabídnout individuální a skupinové poradenství, motivační
vzdělávací kurzy a také hledat vhodné pracovní uplatnění

Cílem projektu je zajištění poradenské, vzdělávací, informační a konzultační
podpory ženám z cílových skupin, které zvažují zahájení SVČ

Hlavním cílem projektu je pracovní a sociální integrace osob ohrožených
sociálním vyloučením či sociálně vyloučených formou jejich přímé poradenské
podpory a zajištění vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zvýšení možností jejich
uplatnění na trhu práce. Obsahem projektu je realizace aktivit, o jejichž
potřebnosti jsme přesvědčeni, jelikož vychází z našich dosavadních dlouholetých
zkušeností a poznatků zjištěných přímo od našich klientů vč. osob z CS.
Součástí námi nabízeného individuálního i skupinového poradenství,
motivačních a vzdělávacích aktivit, zprostředkování zaměstnání a vyhledávání
vhodného pracovního uplatnění bude také intenzivní komunikace se
zaměstnavateli, NNO a dalšími subjekty se záměrem navázání spolupráce,
rozšíření služeb pro CS a taktéž potírání diskriminace na TP.

Kateřina Jadamusová,
t.č. 558532303,
kapa@kapaops.cz;
Bc. Marcela
Mrozková, marcela.mrozkova@
fm.mpsv.cz,
t.č.: 950 113 633

http://kapa-ops.cz/

http://kapa-ops.cz/?cat=21

KAPA: Ing. Markéta Uhrová, kapa@trz.cz,
tel: 558 532 435,
Mgr.
Dana Petrovská, t.č. 601388889, dana.funpro@seznam.cz;
Mgr.
Mikolášová Věra, t.č. 950113319,
vera.mikolasova@fm.mpsv.cz

http://kapa-ops.cz/

http://kapa-ops.cz/?cat=22

Ing. Jana Vavrošová, kapa@kapa-ops.cz,
tel.: 558532303, 602554878;
ÚP:
Bc. Marcela Mrozková,
marcela.mrozkova@ fm.mpsv.cz,
tel: 950 113 633

http://kapa-ops.cz/

http://kapa-ops.cz/?attachment_id=2138

http://kapa-ops.cz/

http://kapa-ops.cz/?cat=13

www.edlit.cz

http://www.esfcr.cz/projekty/nevzdavej-to?highlightWords=nevzd%C3%A1vej+to

Cílem projektu je nabídnout bezplatné služby osobám z cílových skupin za
Ing. Jana Vavrošová, kapa@kapa-ops.cz,
účelem jejich integrace na trh práce. Podpořit umístění obtížně uplatnitelných
tel.: 558 532 303, 602 554 878;
ÚP:
osob do zaměstnání. Bezplatné individuální i skupinové poradenské aktivity.
Součástí projektových aktivit bude také profesní, kariérové a psychologické
Bc. Marcela Mrozková,
poradenství.
marcela.mrozkova@ fm.mpsv.cz,
Vznik 12 nových pracovních míst, na která budou zaměstnavatelům poskytnuty
tel: 950 113 633
mzdové příspěvky z rozpočtu projektu. Místa budou vytvořena převážně v NNO a
Cílem je vytvorřit propojený systém poradenství, motivačních aktivit profesního
školení rekvalifikace, odborné praxe, práce se zaměstnvateli a pro část
EDLIT: Ing et Ing Jiří Polok, polok@edlit.cz,
úspěšných abslolventů vytváření aktivit spojedných s tvorbou nových pracovních
tel: 558 334 547;
ÚP: Mgr. Soňa
míst či umístěním na volná pracovní místa, čímž bude v max. míře zajištěno
Loderová,
sona.loderova@fm.mpsv.cz,
usnadnění přístupu cílových skupin na trh práce. Do projektu bude zařazeno 40
tel: 950 113 609
osob, 16 osob bude poté umnístěno na nová či volná pracovní místa

Tereza Ryšková, Bc.,
tereza.ryskova@poe-educo.cz,
tel.:
730135738,
Blahoslava
Marková, Mgr.,
blahoslava.markova@nj.mpsv.cz,
950
139 412
Zdeňka Rusnoková,
Cílem projektu je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů
navrhnout systematický nástroj, který nabídne osobám znevýhodněným na trhu
zdenka.rusnokova@gracent.cz, tel.:
práce nové možnosti řešení jejich situace
603899793,
Blahoslava
Marková, Mgr.,
blahoslava.markova@nj.mpsv.cz,
950
139 412
Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace osob starších 50 let s
nízkým vzděláním, anebo zdravotním omezením, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením či sociálně vyloučených, a pomoci jím při odstraňování bariér vůči
trhu práce.

Projekt si klade za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením
ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na
trhu práce.

Cílem projektu je vytvoření komplexního programu na podporu zahájení
podnikatelské činnosti pro cílovou skupinu (CS) a pomoc osobám z CS při
slaďování rodinného a pracovního života

Cílem projektu je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů
navrhnout systematický nástroj, který nabídne osobám znevýhodněným na trhu
práce nové možnosti řešení jejich situace.
Dílčí cíle:
• vývoj a ověření nového typu akreditované rekvalifikace péče o dítě včetně
navazujících poradenských produktů
• vývoj a ověření e-nástroje matchingu poptávky a nabídky v oblasti služeb péče
o dítě, evidence certifikovaných pečovatelek o dítě, firem a jejich zaměstnanců

http://www.fleximaternity.cz

Ing. Simona Balázsová, czp.ostrava@czpmsk.cz,
tel.: 774993216,
Blahoslava Marková, Mgr.,
blahoslava.markova@nj.mpsv.cz,
950
139 412

http://www.czp-msk.cz/evropske_projekty.php

Lenka Vladařová,
lenka.vladarova@poe-educo.cz,
tel.:
734 305 251,
Blahoslava
Marková, Mgr.,
blahoslava.markova@nj.mpsv.cz,
950
139 412

http://www.poe-educo.cz

Cílem projektu je osvěta a poradenství účastníků/účastnic z hlediska uplatňování
rovných příležitostí na trhu práce, ale také v souvislosti s pracovně-právními
vztahy a rodičovskými kompetencemi. Cílem je také zapojit do projektu zástupce
Bc. Renata Návratová,
ekonomických subjektů z regionu a informovat je o dané problematice
r.navratova@seznam.cz,
především v Moravskoslezském kraji. Vybraným osobám bude umožněno vrátit
se zpět do pracovního života prostřednictvím vytvořených pracovních míst.
tel.: 725166100,
Blahoslava
Účastníci/účastnice se mohou účastnit také rekvalifikačních kurzů, které přispějí
Marková, Mgr.,
k jejich lepší zaměstnatelnosti na trhu práce. Pro účastníky bude také vytvořeno blahoslava.markova@nj.mpsv.cz,
950
neregistrované předškolní zařízení, které budou moci bezplatněvyužívat, a to po
139 412
celou dobu realizace projektu.

Cílem projektu je vytvořit komplexní program na podporu zahájení podnikatelské
činnosti pro osoby z cílové skupiny a pomoc těmto osobám při slaďování
rodinného a osobního života.
Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou:
• Bilanční diagnostika
• Kariérové poradenství
• Rekvalifikace: Základy podnikání a obhajoba podnikatelského záměru
• Individuální poradenství před zahájením podnikání

http://www.poe-educo.cz

http://www.mesto-klimkovice.cz

Lenka Vladařová, lenka.vladarova@poeeduco.cz, tel.: 734 305 251

http://www.poe-educo.cz/

Zdeňka Rusnoková,
zdenka.rusnokova@gracent.cz, tel.:
603899793

http://www.gracent.cz

Na trhu práce máme své
místo!
CZ.1.04/3.3.05/96.00244

Opava

Kariéra navzdory bariérám
CZ.1.04/3.3.05/96.00064

Centrum pro zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje
o.s.
IČ: 26593548
Ulice: Bieblova 3
Město: Ostrava
PSČ: 70200

15. 4. 2013 - 31. 3. 2015

EDUCO CENTRUM s.r.o.
1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
IČ: 26869250
Ulice: Pod Ježníkem 2377/ 9
Město: Krnov
PSČ: 794 01

osoby se zdravotním postižením, které jsou
nezaměstnané déle než 6 měsíců (tj. osoby s
tělesným nebo kombinovaným postižením,
osoby s duševním onemocněním, s
psychyckými obtížemi a osoby lehce
mentálně postiženým)

Projekt je zaměřen na osoby nad 50 let věku,
které jsou sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené z důvodu kumulace
min. 3 z následujících handicapů, jež výrazně
omezují jejich možnost znovuzapojení na trh
práce:
- věk nad 50 let (nezbytná podmínka),
- dlouhodobá nezaměstnanost nad 1 rok,
- zdravotní omezení,
- základní vzdělání,
- bydliště v soc. vyloučeném regionu
(Osoblažsko),
- hmotná nouze.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením, které
jsou ohroženy sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na
trhu práce. Projekt nabízí účastníkům tyto aktivity:
Poradenský program, jehož prostřednictvím je účastníkům nabídnuta možnost
individuální konzultace a spolupráce v rámci aktivního zapojení se do hledání
pracovních nabídek či podpory k vyrovnání se s nepříznivou situací.
Po absolvování této aktivity může následovat některá z dále uvedených
projektových aktivit.
• Psychologické poradenství
• Pracovní a bilanční diagnostika
• Rekvalifikace
• Motivační aktivity - aktivity, jejímž prostřednictvím účastníky Projektu
povedeme k nalezení nových a možných řešení jejich životní situace
• Doprovodné aktivity - podpůrná finanční opatření, která účastníkům ulehčují
vstup do Projektu.
Pro zaměstnavatele, kteří vytvoří nové pracovní místo pro účastníka Projektu,
nabízí realizátor podporu prostřednictvím aktivity Podpora uplatnění na trhu
práce. Dále nabízí poradenství zaměstnavatelům.

Ing. Simona Balázsová, czp.ostrava@czpmsk.cz, tel.: 774993216

Podpora osob nad 50 let z převážně sociálně vyloučených regionů a zvýšení jejich
pracovní a sociální integrace eliminací identifikovaných kumulovaných
handicapů, a to prostřednictvím individuálního a skupinového
poradenství,vzdělávacích aktivit a zprostředkování zaměstnání.
Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce
Ing. Roman Butora,
- zajištění finanční gramotnosti
r.butora@educocentrum.cz,
tel.: 608 970
- zvýšení úrovně dovedností potřebných pro uplatnění a orientaci na současném
669
trhu práce
- získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru uplatnitelném na
regionálním trhu práce
- umístění na nová pracovní místa

http://www.czp-msk.cz

http://www.educocentrum.cz

