REALIZÁTOR PROJEKTU ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – KRAJSKÁ POBOČKA V PŘÍBRAMI
UVEŘEJŇUJE INFORMACE K REGIONÁLNÍMU INDIVIDUÁLNÍMU PROJEKTU

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji
CZ.1.04/2.1.00/70.00058
Projekt realizován:
Úřadem práce ČR Krajskou pobočkou v Příbrami na území celého Středočeského kraje od 1.7.2013 do
30.11.2015.
Zhodnocení projektu
Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Na základě tohoto programu uchazeči o zaměstnání našli
uplatnění na trhu práce. Dokazuje to úspěšnost v rámci udržitelnosti. Po ukončení odborné praxe si
66,4 % zaměstnavatelů ponechalo účastníky v trvalém pracovním poměru. Další účastníci projektu si
díky zkušenostem ve firmách dokázali vyhledat lepší, pro ně atraktivnější zaměstnání sami nebo byli
motivováni ke zvýšení své kvalifikace a lepšímu uplatnění na trhu práce a to rozhodnutím, vrátit se
k denní formě studia na střední nebo vysoké školy.

Cílová skupina
Cílovou skupinou odborných praxí byli uchazeči o zaměstnání, které se nám podařilo vyčlenit
z evidence úřadu práce
 ve věku do 30 let (včetně)
 bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
 postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2
roky po ukončení přípravy na budoucí povolání

Průběh aktivit projektu


Výběr uchazečů. Do projektu bylo vybráno a vstoupilo 634 uchazečů o zaměstnání. S těmito
uchazeči byly podepsány Dohody o vstupu do projektu.



Poradenské činnosti. V průběhu celého projektu bylo účastníkům projektu poskytováno
skupinové a individuální poradenství zaměřené především na témata související s umístěním
účastníků na pracovní trh.



Odborné praxe
Jednalo se o klíčovou aktivitu projektu. Odborná praxe byla realizována formou pracovního
poměru u zaměstnavatele. Podařilo se uzavřít 531 dohod o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa.
Na průběh odborné praxe dohlížel odborný pracovník, případně mentor určený
zaměstnavatelem. Bylo uzavřeno 89 dohod o poskytnutí příspěvku na mentora.
Odborné praxe a dohody na mentora byly financovány z prostředků Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00058,
je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

