
 

 

 

 

Dovolujeme si Vám představit projekt  
Naděje na návrat 

Manažer projektu 

PhDr. Jarmila Vrátná 

558 334 547, 604 147 175 

vratna@edlit.cz 

 

Administrátor projektu: 

Ing. Jiří Polok 

558 334 547, 737 436 820 

polok@edlit.cz 

 

 

 

 

Tyršova 275, 

73961 Třinec 

www.edlit.cz 

V případě zájmu nás, 
prosím, kontaktujte. 

Obsah projektu 

V projektu chceme vytvořit 
propojený systém poradenství 

(skupinové i individuální), 
re/kvalifikace, práce se 

zaměstnavateli, umístění úspěšných 
absolventů na práci na zkoušku  

(na 3 měsíce) a účastníky s nejlepšími 
předpoklady a s největší snahou se 

budeme za pomoci podpůrných 
aktivit snažit zaměstnat po dobu 

dalších 6 měsíců. 

Do projektu bude zařazeno celkem 
44 osob z okresu F-M.  

Projekt bude mít dva běhy (1. běh 
v Třinci a 2. běh ve Frýdku-Místku). 

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 

 seminář finanční gramotnosti 

Volitelná aktivita (rekvalifikace): 

 Pracovník v sociálních službách 

 Všeobecný sanitář 

 Mzdové účetnictví 

Cílové skupiny projektu 

 fyzické osoby starší 50 let 

 osoby pečující o osobu blízkou 

Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace osob 

ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených 

a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup 

a udržení se na trhu práce. 

Časový harmonogram 

výběr klientů  
červen – červenec 2012 v Třinci 

leden – únor 2013 ve F-M 

povinné aktivity 
srpen – září 2012 v Třinci 

březen – duben 2013 ve F-M 

re/kvalifikace 
10-12/2012 v Třinci 

05-07/2013 ve F-M 

Výhody pro účastníky 

 mzdové příspěvky (pro 26 osob) 
v rámci práce na zkoušku (na 3 
měsíce) a následné umístění na 
nová či volná pracovní místa po 
dobu dalších 6 měsíců (pro 14 
osob) 

 stravné za každý den účasti na 
vzdělávání ve výši 90,- Kč/den  
ve formě oběda 

 proplácení jízdného 
(autobus, vlak) 

 proplácení jiných nezbytných 
nákladů -lékařská potvrzení, výpis 
z RT, pracovní pomůcky, očkování  

 příspěvek na zajištění péče o 
osobu blízkou v maximální výši 
300,- Kč/den 

Výhody pro zaměstnavatele 

Můžete se na nás obrátit s  Vaším 
konkrétním požadavkem a my Vám 
zdarma na Vaše volné či plánované 
nové pracovní pozice doporučíme 
v rámci daných možností vhodné 

kandidáty z řad účastníků projektu, 
s ohledem na jejich kvalifikaci, 

zkušenosti a schopnosti. Mzdové 
příspěvky až na 9 měsíců. 

 


