
TISKOVÁ ZPRÁVA  

Projekt Rovné šance reaguje na potřeby žen, 

 které usilují o uplatnění na trhu práce. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Rovné šance, jehož 

realizátorem je vzdělávací společnost EDLiT s. r. o. z Třince. Hlavním cílem projektu je 

vytvořit propojený systém poradenství, rekvalifikace, profesního školení a práce se 

zaměstnavateli, který přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti žen. Projekt je určen ženám 

v předdůchodovém věku, dlouhodobě nezaměstnaným ženám (déle než 6 měsíců), ženám 

s malými dětmi do 15 let věku, ženám se základním vzděláním či nízkou úrovní kvalifikace, 

ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. 

Tyto cílové skupiny projektu jsou jedny z nejohroženějších a nejvíce znevýhodněné skupiny 

při snaze získat zaměstnání. Ženy, které jsou dlouhodoběji mimo pracovní proces, ztrácejí 

potřebné znalosti a dovednosti, které se v dnešní informační společnosti rychle vyvíjejí a jsou 

nezbytné k úspěšnému fungování na trhu práce. 

V rámci projektu budou realizovány individuální konzultace v oblasti kariérového 

poradenství, motivační programy, semináře z pracovně-právní problematiky a ekologické 

semináře, kurzy obsluhy osobního počítače, základů anglického jazyka, účastnice projektu 

budou mít možnost získání řidičského průkazu sk. B a řidičského průkazu k obsluze 

vysokozdvižného vozíku. Oslovováni budou také zaměstnavatelé v regionu, kteří budou 

seznámeni s cíli a záměrem projektu, a především se skutečností, že mohou potencionálně 

získat nové motivované a rekvalifikované zaměstnance s potřebnými kompetencemi. 

Projekt je určen pro celkem 75 osob z okresu Frýdek – Místek (3 skupiny po 25 

účastnících, 2 běhy proběhnou v Třinci, 1 běh ve Frýdku - Místku). V rámci přímé podpory 

bude účastníkům propláceno stravné, jízdné a potřebným osobám také poskytnut finanční 

příspěvek na zajištění hlídání dětí či jiné závislé osoby. 

Všechny aktivity projektu jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Účast v projektu tedy bude pro  

účastníky zdarma. Doba realizace projektu: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2011. 

První prezentace projektu proběhnou v Třinci - v říjnu 2009, v listopadu budou 

podepisovány dohody o účasti v projektu a v prosinci 2009 začnou vlastní vzdělávací aktivity. 

O podmínkách zařazení do projektu je možno se již nyní informovat a předběžně se přihlásit 

na adrese: EDLiT s. r. o., Tyršova 275, Třinec, 558 33 45 47, 737 436 820, e-mail: 

kollarova.edlit@seznam.cz, www. edlit.cz. 
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