
 
 

 

Od září 2018 do srpna 2020 bude probíhat realizace projektu Práce jako výzva (reg. č. 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009148), jehož hlavním záměrem je pomoci osobám, které spadají do 
kategorie nejhůře umístitelných cílových skupin na trhu práce v důsledku nízké kvalifikace. Projekt 
obsahuje komplex poradenských, vzdělávacích a motivačně-aktivizačních aktivit, vč. zprostředkování. 
Jejich cílem je zvýšit kvalifikaci, a tím i zaměstnatelnost účastníků a následně zprostředkovat jejich 
pracovní uplatnění. Hlavním výstupem projektu by mělo být minimálně 16 zaměstnaných osob, z toho 
10 se mzdovým příspěvkem. Cílovou skupinou jsou osoby, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně 
v těch částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností spojenou se strukturálními změnami 
(např. Karviná, Havířov, Ostrava, Orlová).  
  
 
 
Klíčové aktivity projektu: 

 KA 1: Oslovení a výběr účastníků do projektu (bude vybráno min. 40 osob z cílové skupiny) 

 KA 2: Motivačně – aktivizační program (absolvuje minimálně 30 účastníků) 

 KA 3: Diagnostika osobních předpokladů pro absolvování RK a profese (učena pro 20 osob) 

 KA 4: Odborné kurzy (20 osob absolvuje 25 rekvalifikačních, kvalifikačních či odborných 
kurzů) 

 KA 5: Poradenské aktivity vč. zprostředkování (určeno všem 40 osobám) 

 KA 6: Umístění do zaměstnání vč. mzdových příspěvků (min. 16 osob bude díky projektu 
zaměstnáno, z toho 10 se mzdovým příspěvkem) 

 KA 7: Hodnocení projektu a naplnění cílů (výstupem bude závěrečná evaluační zpráva) 
 
 
Rozpočet projektu:  5 066 885 Kč  

(z toho 85 % financováno z ESF a 15 % spolufinancováno realizátorem) 
 
 
 
Stav realizace projektu k 28. 2. 2019: 
Do projektu vstoupilo celkem 18 osob, které byly postupně zařazovány do jednotlivých aktivit s 
ohledem na zjištěnou anamnézu, a také dle jejich potřeb a zájmů. Minimálně jedné aktivity, tj. 
individuálního poradenství, se účastnili všichni účastníci, 12 osob nastoupilo do motivačních kurzů, 4 
účastníci absolvovali diagnostiku osobních předpokladů, 8 osob nastoupilo do 10 rekvalifikačních, 
kvalifikačních či odborných kurzů, přičemž 9 z těchto kurzů bylo úspěšně ukončeno. Tři účastníci 
nastoupili do zaměstnání. 
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