
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vám představit projekt 

Neztrácej svůj čas! 

V případě zájmu nás, 
prosím, kontaktujte: 

 

PhDr. Jarmila Vrátná 

odborný gestor/garant 

604 147 175 

vratna@edlit.cz  

Ing. Jana Mrózková 

odborný asistent 

737 436 820 

mrozkova@edlit.cz 

Bc. Martina Sikorová 

administrátor projektu 

734 582 235 

sikorova@edlit.cz 

 

 
Frýdecká 410, Staré město 

739 61 Třinec 

tel. 558 339 016 

info@edlit.cz 

www.edlit.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity projektu: 

 

- Vstupní diagnostika, motivační 
programy 

- Individuální poradenství 

- Příprava stáží ve spolupráci se 
zahraničním partnerem 

- Příprava účastníků na zahraniční 
stáž (jazyková příprava – polský 
jazyk, multikulturní trénink, 
školení v pracovně-právních 
předpisech, odborná profesní 
příprava, organizace cesty, 
praktické informace a zajímavosti 
o místě pobytu) 

- Zahraniční pracovní stáž – 3. běh 
Polsko – Varšava. Je určena pro 
max. 7- 8 účastníků. Délka stáže – 
8 týdnů, včetně adaptační a 
evaluační fáze, praxe 4 dny 
v týdnu á 6 hodin, 1 den další 
jazyková příprava 

- Podpora mentora po celou dobu 
stáže! 

- Další podpora a poradenství po 
ukončení stáže, možnost 
rekvalifikace, pomoc při hledání 
zaměstnání 

V současné době již probíhají 2 běhy, 
část mladých lidí již pobývá na stáži 

v Polsku – Štětíně a část v Itálii – 
Palermu.  

 

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA! 

Cílová skupina projektu 
 Mládež ve věku 18 – 30 let, v evidenci 

ÚP (0 nebo 6 měsíců dle dosaženého 
vzdělání) 

 

Hlavním cílem projektu je 

aktivizace mladých 

nezaměstnaných osob, jejich 

nastartování k novému pojetí 

vlastního života, k rozvoji 

sebedůvěry, k poznání slabých a 

silných stránek, prostřednictvím 

individuální podpory, která bude 

trvat po celou dobu projektu, 

včetně zahraničních pracovních 

stáží, které jim pomohou ujasnit si 

své osobní cíle a ambice. 

Časový harmonogram 

výběr klientů  
září, říjen 2016 

aktivity 
říjen 2016 – leden 2017 

stáže 
Polsko – Varšava: únor 2017 – duben 

2017 
následná fáze po ukončení stáže 

duben – červenec 2017 
evaluace 

červenec 2017 
 

Termín realizace projektu:  
1. 4. 2016 – 31. 7. 2017 

Výhody pro účastníky 

 proplácení jízdného 
(autobus, vlak v ČR) 

 proplácení jiných nezbytných 
nákladů - lékařská potvrzení, 
ochranné pracovní pomůcky atp. 

 jazyková učebnice  

 doprava do místa pobytu stáže a 
zpět 

 ubytování a strava na stáži 
(snídaně a večeře) 

 kapesné:  Polsko – 22 Euro/den 

 proplácení jízdného na stáži 

 zahraniční SIM karta 

 pojištění 

 volnočasové a teambuildingové 
aktivity na stáži (výlety, návštěva 
památek atp.) 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

Registrační č.: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000638 
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