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Obsah projektu
Povinné aktivity:
 individuální poradenství
 motivační programy
 základy práce na PC

Volitelné aktivity:
(výběr 1 z 3 rekvalifikačních programů)

modulové vzdělávání 1
Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na seniory a občany se

zdravotním postižením
modulové vzdělávání 2

Všeobecný sanitář
modulové vzdělávání 3

Obsluha motovozíku

Další aktivity:
 kontaktování a práce se

zaměstnavateli
 umístění části úspěšných

absolventů vybrané rekvalifikace
na pracovní místa na zkoušku
(přímá vazba na konkrétní
rekvalifikaci)

Co účastník získává?
 v rámci rekvalifikačních kurzů osvědčení

o absolvování rekvalifikace s celostátní
platností

 výukové materiály
 výhody v rámci přímé podpory:

1. stravné 60 Kč/den (formou stravenek)
2. jízdné – z místa bydliště a zpět (na

základě jízdenek)
3. finanční příspěvek do výše max.

300 Kč/den na zajištění péče o
závislého člena rodiny

4. proplácení jiných nezbytných nákladů
pro realizování aktivit projektu

5. mzdové příspěvky v rámci práce na
zkoušku

Cílové skupiny projektu
 fyzické osoby starší 50 let

 osoby pečující o závislého člena
rodiny

Časový harmonogram
(3 skupiny po 16 osobách)

1. běh – Třinec

březen a duben 2010
- prezentace a výběr účastníků projektu

květen a červen 2010
- motivační program a základy práce na PC

červenec – září 2010
- volitelné rekvalifikační kurzy

září (říjen) 2010 – prosinec 2010
(leden 2011)

- práce na zkoušku

2. běh - Frýdek-Místek
červen a červenec 2010

- prezentace a výběr účastníků projektu
srpen a září 2010

- motivační program a základy práce na PC
říjen – prosinec 2010

- volitelné rekvalifikační kurzy
leden – duben 2011

- práce na zkoušku

3. běh – Třinec
únor – březen 2011

- prezentace a výběr účastníků projektu
duben a květen 2011

- motivační program a základy práce na PC

červen – srpen 2011

- volitelné rekvalifikační kurzy

září (říjen) 2011 – prosinec 2011

(leden 2012)

- práce na zkoušku

Cíl projektu
Vytvoření propojeného systému poradenství (skupinového

i individuálního), zvýšení počítačové gramotnosti,
re/kvalifikace, práce se zaměstnavateli, umístění úspěšných

absolventů konkrétní rekvalifikace na pracovní místo na
zkoušku (na 4měsíce) a realizací podpůrných aktivit je udržet

po dobu min. 3měsíců.


