ZPĚT DO PRÁCE
REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009008

Představení aktivit projektu

REALIZÁTOŘI PROJEKTU
Žadatel:
www.bludistekv.cz
Partner:

CÍL PROJEKTU
•

zvýšit míru zaměstnanosti nezaměstnaných osob nad
54 let a osob pečujících o malé děti v oblasti
vymezené IPRÚ KV.

Trvání projektu: 1.4.2018 – 31.3.2021
Cíle bude dosaženo prostřednictvím:
• poradenské a informační činnosti,
• motivačními aktivitami zaměřenými na rozvoj
základních kompetencí usnadňujících vstup na
pracovní trh a podporující udržení pracovního místa.
• realizací rekvalifikačních kurzů.

CÍLOVÁ SKUPINA




Osoby pečující o malé děti do 15 let
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve
věku 54 a více let

OBLAST PŮSOBENÍ. OBLASTI VYMEZENÉ IPRÚ
KV:


Andělská Hora



Loket



Božičany



Mírová



Březová



Nejdek



Dalovice



Nová Role



Děpoltovice



Nové Sedlo



Hájek



Ostrov



Hory



Otovice



Hroznětín



Pila



Chodov



Sadov



Jenišov



Šemnice



Karlovy Vary



Smolné Pece



Kolová



Velichov



Kyselka



Vintířov



Sokolov



Vřesová

KONÁNÍ AKTIVIT




Karlovy Vary. Chebská 73/48,360 06 K. Vary

Areál hotelu Dvorana (kancelář a učebna budou
zájemcům upřesněny)

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA1: OSLOVENÍ ÚČASTNÍKŮ A STANOVENÍ
OSOBNÍHO PLÁNU.
•

Cílem KA je vytipovat a získat vhodné účastníky
projektu a nastavit s nimi optimální formu podpory v
rámci projektu.

•

Klademe důraz na INDIVIDUALITU každého účastníka.

•

Z workshopů a osobních schůzek vybereme vhodné účastníky
projektu, kterým bude vytvořen osobní plán rozvoje.

•

OSOBNÍ PLÁN ROZVOJE:
Tvorba osobního plánu rozvoje za podpory standardizovaných
testů a rozhovorů vztahující se ke klíčovým aktivitám
KA2,KA3, KA4, KA5. Výběr aktivit projektu pro konkrétního
účastníka. Průběžné a závěrečné vyhodnocení osobního plánu.

•

KA2: PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ
ČINNOSTI
Na základě osobního plánu si účastník může vybrat
5-10 hodin individuální podpory s odborníky z
oblastí:
 a) Finanční a právní poradenství.
 b) Osobnostní a kariérové poradenství
 c) Psychoterapie.
 Provázanost s KA: Účastník KA2 bude povinen
účastnit se mimo KA2 i KA3, nebo KA4.

KA3: MOTIVAČNÍ AKTIVITY
A) PREZENČNÍ KURZ
povinný základ pro všechny účastníky přihlášené na motivační
kurzy (viz KA1), účastník si vybere dílčí kurzy v minimální časové dotaci 20
hodin.
Výběr z témat:
• Kým jsem a kam jdu - 5 hodin
• Rozvoj měkkých dovedností zvyšujících šanci na nalezení pracovního
uplatnění - 5 hodin
• Úprava zevnějšku, dress code, udržitelná móda -5 hodin
• Právní minimum- 5 hodiny
• Mzdové minimum- 5 hodin
• Rozvoj základních dovedností pro práci s výpočetní technikou- 5 hodin
• Posílení finanční gramotnosti - 5 hodin
•

KA3: MOTIVAČNÍ KURZY
B) NEPOVINNÉ SEMINÁŘE
•

•

•

•

doplní povinný prezenční kurz na základě
informací o účastnících a jejich potřebách
získaných v KA1.
Bude realizováno celkem 15 seminářů po 5
vyučovacích hodinách.
Obsah bude detailně definován teprve po zjištění
potřeb- témata vážících se k zvýšení pozice na
trhu práce.
Např.: Flexibilní formy práce, Časová banka,
Práce v projektech, Využití stávajících
zkušeností, Sociální podnikání aj.

KA3: MOTIVAČNÍ KURZY
C) E-LEARNING
•

•

E-learning poskytne základní informace z
prezenčních povinných kurzů a bude přístupný
pro účastníky, kteří navštěvují rekvalifikační
kurz (KA4); dále pro absolventy motivačních
kurzů, kteří si chtějí upevnit získané znalosti.
Pro registrované bude přístupný i po ukončení
projektu.
Počet podpořených osob touto KA: minimálně 25
osob

KA4 REKVALIFIKAČNÍ KURZY
•

•

•

•

•

Finanční poradce. Absolvent kurzu bude znát finanční trh, jeho
produkty a nástrahy. Umí poskytnout nezávislé finanční poradenství,
osvojí si práci s PC a softwarem finančních domů. Uplatní se na trhu
práce jako zaměstnanec i jako OSVČ.
Základy obsluhy PC .Tento kurz je zásadní pro většinu pracovních
pozic, uplatnitelný je pro osoby nad 55 let, kteří bez jsou bez těchto
kompetencí na trhu práce neuplatnitelní.
Poradce pro zdravý životní styl. Prioritní pro lázeňství a velmi
žádaný mladší generací uplatňující zdravý životní styl.
Chůvy do zahájení povinné školní docházky.V našem regionu
jsou zatím pouze 2 dětské koutky je třeba rozšiřování (navázání na
projekty MPSV).
Specialista marketingu.Uplatnitelný v cestovním a turistickém
ruchu, lázeňství, NNO. KK je zaostalý, chybí inovace a odvaha pustit
se do nových projektů.

KA5: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
•

•

•

•

•

Zaměstnavatelům nabízíme možnost
kvalifikovaného výběru zaměstnanců, jejich
proškolení.
Vedení databáze spolupracujících zaměstnavatelů,
institucí a uchazečů o práci. Inzerce volných
pracovních míst v KV kraji na stránkách projektu.
Vyhodnocení pracovního potenciálu podpořené
osoby a vyhledávání nejvhodnějšího pracovního
zařazení ve spolupráci se zaměstnavateli.
Zácvik zájemce o práci na pracovišti, díky kterému
podpořená osoba zjistí, jaká jsou očekávání
zaměstnavatele a zda možná práce odpovídá
představám účastníka projektu.
Zaměstnanec tak získá motivované pracovní síly,
které si jsou vědomy, co daná pozice obnáší.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU
SKUPINU
Podpůrný pracovník při zácviku, při praxi
na rekvalifikačním kurzu zajistí účastníkovi
získat jistotu a potřebné zkušenosti při plnění
pracovních úkolů ať v rámci praxe na
rekvalifikačních kurzech, či přímo na pracovišti,
kde získá pracovní smlouvu.
 Proplácení jízdného (do částky 600,-Kč/osoba)
 Hlídání dětí v době účasti na kurzech


PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮM




Úhrada odměny pro pracovníka na zácviku (150,Kč/hodina)
Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele na úhradu
1 kalendářního roku pro 1 osobu (veřejná
podpora)

KONTAKTNÍ OSOBY
Pro zájemce o službu, instituce spojené s CS:
 Božena Turoňová, bludistekv@seznam.cz,
778 883 010
Pro zaměstnavatele:
 Martina Křížová, martina.krizova@ovbmail.cz,
602 616 893
Informace o projektu:
 Zuzana Týnková, bludistekv@seznam.cz,
608907894 (projektový manažer)

