Př edstavujeme Vá m projekt

BEZ OBAV společně
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Registrační č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 – ITI Integrované územní investice Ostravsko

Cílem projektu je
poskytnout zájemcům
nové vědomosti,
dovednosti s důrazem na
dluhové poradenství a
vrátit je na trh práce.

ÚČAST V PROJEKTU JE
ZDARMA!
V případě zájmu o účast v
projektu nás, prosím,
kontaktujte:

Aktivity projektu:

Cílová skupina projektu

-

Vstupní diagnostika,
individuální psychologické a
kariérové poradenství

-

Motivační programy a kariérové
poradenství podporující rozvoj
osobnosti účastníků, zvýšení
jejich sebevědomí a zlepšení
orientace na trhu práce

osoby evidované na ÚP jako UoZ
nepřetržitě déle než 5 měsíců a
zároveň osoby s nízkou úrovní
kvalifikace (základní vzdělání)
z okresu Karviná

-

Dluhové a pracovněprávní
poradenství

-

Možnost výběru profesního
vzdělávání:
1. Profesní kvalifikace
Strážný/strážná

PhDr. Jarmila Vrátná
Odborný poradce/
expert/konzultant

2. Kurz obsluhy
vysokozdvižného vozíku

604 147 175

vratna@edlit-human.cz

Mgr. Nina Chwastková

3. Kvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních
službách

Odborný asistent/klíčový
pracovník pro CS

737 436 820

chwastkova@edlit-human.cz

 proplácení jízdného

(autobus, vlak) na vzdělávací a
poradenské aktivity + 1. měsíc
případného dojíždění do
zaměstnání

 proplácení jiných nezbytných

nákladů - lékařská potvrzení o
zdravotní způsobilosti, pracovní
obuv a oděv pro pracovníky
v sociálních službách a svářeče,
pracovní obuv pro strážné a
obsluhu VZV, výpis z rejstříku
trestů

 mzdové příspěvky na úhradu
mzdových nákladů po dobu 7
měsíců, pro cca 15 osob

4. Svářečský kurz
5. Zvolená rekvalifikace

Frýdecká 410, Staré Město
739 61 Třinec
tel. 558 339 016
info@edlit-human.cz
www.edlit-human.cz

Výhody pro účastníky

-

Umístění části účastníků na
volná či nová pracovní místa

Do projektu může být zařazeno max.
2 x 16 osob ve 2 bězích.

Místo konání aktivit:
okres Karviná
Termín realizace projektu:
1. 4. 2019 – 30. 9. 2021
Výběr účastníků:
1. běh: květen, červen 2019
2. běh: duben, květen 2020

