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ROVNÉ ŠANCE  
Projekt reaguje na potřeby žen, které usilují o uplatnění na trhu práce. 

Projekt uplatňuje rovné příležitosti. 
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 Kontakty 

Obsah projektu 
 

Povinné aktivity: 
� individuální konzultace 

v oblasti kariérového 
poradenství pro zvýšení 
kvalifikace, změnu profese či 
zlepšení orientace na trhu 
práce 

� motivační program 
� seminář z pracovněprávní 

problematiky a ekologický 
seminář 

 
Volitelné aktivity: 
(výběr 2 modulů ze 4) 

� rekvalifikační kurz Základy 
obsluhy osobního počítače 

� základy anglického jazyka 
� kvalifikační kurz Obsluha 

motovozíku 
� získání řidičského oprávnění 

skupiny B 
 

Co účastník získává? 
 

� v rámci vzdělávacích modulů 
osvědčení o absolvování, 
kvalifikaci či rekvalifikaci 
s celostátní platností dle 
akreditace MŠMT ČR 

� 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 
hlídání dětí či jiné osoby 

 

Cílové skupiny projektu 

• ženy v předdůchodovém věku 

• dlouhodobě nezaměstnané ženy 

(déle než 6 měsíců) 

• ženy s malými dětmi do 15 let věku  

• ženy se základním vzděláním či 

nízkou úrovní kvalifikace 

• ženy vracející se po rodičovské 

dovolené nebo péči o závislého 

člena rodiny na trh práce 

Časový harmonogram 
(3 skupiny po 25 lidech) 

1. běh – Třinec 

- říjen a listopad 2009 – prezentace a 
výběr účastníků projektu 

- prosinec 2009 – motivační programy a 
semináře 

- leden - březen 2010 – volitelné 
vzdělávací aktivity 
2. běh - Frýdek-Místek 

- leden - březen 2010 – prezentace a 
výběr účastníků projektu 

- duben 2010 – motivační programy a 
semináře 

- květen – červenec 2010 – volitelné 
vzdělávací aktivity 
3. běh – Třinec 

- září – listopad 2010 – prezentace a  
výběr účastníků projektu 

- prosinec 2010 – motivační programy a 

semináře 

- leden – březen 2011 – volitelné  

vzdělávací aktivity 

V průběhu realizace celého projektu 

budou probíhat individuální  

konzultace a motivační pohovory 

Cíl projektu 
Vytvoření propojeného systému poradenství, rekvalifikace, 

profesního školení a práce se zaměstnavateli, který přispěje ke 

zvýšení zaměstnatelnosti žen. 


