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242 502 014 Kč
1. 7. 2013 - 30. 11. 2015
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

Popis a cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo začlenění mladých lidí do 30 let na trh práce.
Klíčové aktivity projektu byly nastaveny tak, aby byly nápomocny účastníkům z řad cílové skupiny k rychlejšímu nastartování
jejich profesní kariéry.
Prostřednictvím poradenství byli účastníci motivováni k aktivnímu vyhledávání pracovních příležitostí, byly zjišťovány jejich
schopnosti a dovednosti (kvalifikační předpoklady), skutečný zájem a osobnostní potenciál pro výkon odborné praxe. Klientům
byla nabízená možnost rozšířit si své teoretické znalostí pomocí rekvalifikací. Prostřednictvím odborných praxí v reálném
prostředí u zaměstnavatelů, bylo cílové skupině umožněno získat pracovní dovednosti a návyky. Všechny tyto aktivity vedly ke
zvýšení šancí účastníků projektu uspět na trhu práce.
Projekt široce využíval přímou podporu cílové skupině (především formou vyhrazeného společensky účelného pracovního místa SÚPM, příspěvkem na mentora, poskytnutí poradenství a rekvalifikací) a dále přispíval k:






nastartování systému spolupráce ÚP se zaměstnavateli - aktivní získávání zaměstnavatelů do projektu,
nastartování systému praxí založeného na protnutí poptávky (na straně zaměstnavatelů) a nabídky (na straně uchazečů
o zaměstnání),
cílení a zvýšení účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich nasměrování k udržitelným a dlouhodobým
pracovním příležitostem,
získání odborných dovedností a znalostí pro výkon konkrétní profese prostřednictvím odborných praxí a zajištění
možnosti kvalitního a dlouhodobého zaměstnání účastníkům projektu (i po ukončení čerpání mzdového příspěvku),
překonávání a odstraňování kvalifikačních a sociálních bariér a bariér pro aktivizaci a motivaci k hledání a udržení si
zaměstnání.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu byli uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji, ve věku do 30 let,
bez rozdílu vzdělání, bez nebo s minimální dosavadní pracovní zkušeností (tj. v součtu max. 2 roky praxe).

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Zhodnocení výstupů a výsledků projektu
Výstupy projektu

Původní hodnota

Upravená hodnota
(v průběhu realizace projektu)

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob*

350

980

1 027

Počet úspěšných absolventů kurzů**
Počet sjednaných dohod na vyhrazené společensky účelné
pracovní místo (odborná praxe)

70

5

4

350

980

1 019

350

-

536

Počet sjednaných dohod na mentora

*Podpořená osoba - osoba, která vstoupila do projektu (podpis Dohody o účasti v projektu).
**Úspěšný absolvent kurzu - osoba, která úspěšně ukončila rekvalifikační kurz.

Zhodnocení klíčové aktivity „Odborná praxe“
Do projektu Odborné praxe v MSK mělo zájem zapojit se až 998 zaměstnavatelů, kteří nabídli účastníkům projektu celkem 1 553
pracovních míst.

Počet odborných praxí a mentorů – dle kontaktních pracovišť projektu
Počet sjednaných
příspěvků na SÚPM –
počet odborných praxí

Počet sjednaných
příspěvků na mentora

Bruntál

148

76

Frýdek - Místek
Karviná

174
173

70
77

Nový Jičín
Opava

153
147

112
77

Ostrava

224

124

Celkem

1 019

536

Kontaktní pracoviště
projektu

Realizace odborných praxí – struktura pracovních pozic

dělník, skladník,
strojník,
mechanik,
technik, operátor
výroby
24%

pedagog, učitel,
vychovatel
3%

obchod
13%

IT, web, správce
sítě
3%

administrativa účetní, asistent,
projektový
manažer
50%

služby - recepční,
kuchář, pekař,
číšník
7%
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Udržitelnost pracovních míst
Místa na odbornou praxi s finančním příspěvkem byly sjednávány na max. 12 měsíců.
Jedním z cílů projektu bylo zvýšit účastníkům jejich praktické dovednosti a znalosti potřebné pro výkon konkrétní profese, které
by umožnily získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání (i po ukončení čerpání mzdového příspěvku). Účastníci projektu byli
motivováni k udržení si zaměstnání a k překonávání překážek souvisejících s pracovním zařazením (objevující se především při
nástupu do zaměstnání).
Bezprostředně po skončení odborné praxe financované z prostředků projektu zůstalo v zaměstnání u stejných zaměstnavatelů
(u kterých probíhala odborná praxe) až 49,3 % (tj. 501) účastníků. Dalších 17,4 % (tj. 177) osob si našlo zaměstnání u jiných
zaměstnavatelů, než probíhala odborná praxe. Zhruba 8,6 % praxí bylo ukončeno již v rámci prvních tří měsíců pracovního
poměru (ve zkušební době).

Zaměstnání účastníků projektu po skončení odborné praxe
účastníci, kteří
nenalezli po
ukončení odborné
praxe vhodné
zaměstnání
33,3%

zaměstnaní
účastníci
66,7%

Umístění účastníků projektu na trhu práce – dle kontaktních pracovišť (počet osob)
Účastníci, kteří pokračují
v pracovním poměru
u tejného zaměstnavatele,
u kterého absolvovali
odbornou praxi.

Účastníci zaměstnaní u jiného
zaměstnavatele, než u kterého
absolvovali odbornou praxi.

Účastníci, kteří ukončili účast
na odborné praxi bez
následného zaměstnání
(důvody níže).

Ostrava

122

31

70

Opava

80

33

34

Nový Jičín

77

30

46

Karviná

72

40

62

Frýdek-Místek

81

28

64

Bruntál

69

15

64

Celkem

501

177

340

Kontaktní
pracoviště

250
200

Účastníci, kteří ukončili účast na
odborné praxi bez následného
zaměstnání.

150
100
50

Účastníci zaměstnaní u jiného
zaměstnavatele, než u kterého
absolvovali odbornou praxi.

0
Účastníci, kteří pokračují v
pracovním poměru u
zaměstnavatele, u kterého
absolvovali odbornou praxi.
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Počet osob, které ukončily účast na odborné praxi bez následného zaměstnání (důvody) – dle kontaktních pracovišť

zpět v evidenci
ÚP ČR – KrP Ostrava

odstěhování - mimo MSK,
do zahraničí, zahájení
studia

nezjištěn důvod, nejsou
v evidenci
ÚP ČR – KrP Ostrava

Ostrava

32

13

25

Opava

25

6

3

Nový Jičín

19

15

12

Karviná

34

23

5

Frýdek-Místek

20

14

30

Bruntál

19

18

27

Celkem

149

89

102

Kontaktní
pracoviště

35
30
25

zpět v evidenci ÚP ČR - KrP
Ostrava

20
15
10
5
0

odstěhování - mimo MSK, do
zahraničí, zahájení studia
nezjištěn důvod, nejsou v
evidenci ÚP ČR - KrP Ostrava

Po ukončení klíčové aktivity projektu „Odborná praxe“ se zpět do evidence ÚP ČR – krajské pobočky v Ostravě vrátilo pouze 149
osob z celkového počtu 1 019 účastníků umístěných na praxi s podporou projektu.
Projekt byl úspěšně realizován, aktivity byly řádně ukončeny a cílové indikátory byly splněny.

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“
byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let-v-moravskoslezskem-kraji?highlightWords=Odborn%C3%A9+praxe
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