
    

Projekt:  Zkusme to č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024 

Projekt je spolufinancován z Operační program Zaměstnanost 

Cíle projektu: 

Rozvoj dovedností a znalostí v oblasti pracovního práva, pracovních dovedností, včetně možnosti 
zaměstnání může přinést do vyloučených lokalit naději na změnu u sociálně vyloučených občanů. 
Potřebu těchto školení dokládají i výzvy a projekty ÚP ČR podporované OP Z. 
Vzhledem k našim sedmiletým zkušenostem se zaměstnáváním osob (sociální podnik), považujeme za 
vhodné, nabídnou osobám v sociálně vyloučených lokalitách Jesenicka přiměřený vzdělávací projekt, 
který odpovídá jejich vzdělání a sociálním podmínkám, včetně praxe v malé firmě. Předkládaný 
projekt vychází nejen z našich vlastních zkušeností, ale i ze zkušeností a know-how zaměstnanců 
sociálního podniku, kteří s CS denně pracují. 
 
 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány: 
Vedle vlastního vzdělávacího kurzu, bude účastníkům nabídnuta možnost získat odbornou praxi a 
zkušební pracovní místo, aby si dokázali začlenit do pracovního procesu. 
Po dobu projektu budou moci účastníci využít také "Sociálně pracovní poradenství". Každému 
účastníkovi projektu bude poskytováno sociálně pracovní poradenství formou individuálních 
konzultací - minimálně 4 hodiny za měsíc. 
Po ukončení vzdělávacího kurzu, bude vybraným účastníkúm poskytováno odborné pracovní 
a osobní poradenství především v ekonomické oblasti. Podpora bude zaměřena především na 
koučování konkrétního jednotlivce, který o ni požádá, tj. účastníka kurzu. 
Cílem bude na modelových situacích, z praxe u firmy, najít řešení konkrétních problémů, které v 
zaměstnání mohou nastat, tak aby zaměstnanec, dokázal základní problémy na konkrétním 
pracovním místě řešit samostatně a vydržel v pracovním procesu delší dobu. 
 

Klíčové aktivity projektu jsou: 

 Realizace vzdělávacího programu pro rozvoj základních kompetencí. 

 Sociálně pracovní poradenství. 

 Zprostředkování zaměstnání a podpora vytváření pracovních míst. 
 
Zahájení projektu:  prosinec 2017 – trvání projektu 18 měsíců. 
 

Zájemci se mohou hlásit přímo v provozovně VS Rychleby s.r.o.: Velká Kraš 164, 790 58 Velká Kraš 

nebo na e-mailové adrese vvyroba@vsrychleby.cz, přípafně telefonicky na telefon: +420 720 317 704. 

Základní infomace poskytne vedoucí provozovny p. Eva Brožová. 
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