
 
 

Do práce s Paktem zaměstnanosti -  
Číslo projektu – CZ.03.1.48./0.0/0.0/17_084/0009728 

 

SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Cílová skupina: 
Osoby pečující o osobu mladší 15 let, včetně osoby na rodičovské dovolené, u nichž lze 
přepokládat, že by po ukončení rodičovské dovolené se staly nezaměstnanými (nemají 
možnost návratu do zaměstnání či podnikání). 
 
Vzdělávací program bude absolvovat 10 – 15 účastníků tak, aby byl co nejvíce zachován 

individuální přístup 

Časový harmonogram: 10 výukových dnů v rozsahu celkem 60 hodin. Počítáme s rozvržením 

3x týdně po 6ti hodinách. Termíny vzdělání a budou včas upřesněny. Zahájení se uskuteční 

nejdříve od 2. týdne v listopadu 2019. Místo konání – Prostějov. 

Obsah vzdělávacího programu: 

 Seznámení se skupinovým poradenstvím – forma, obsah, očekávání účastníků, 

pravidla, informace o situaci na trhu práce, informace o službách souvisejících s 

hledáním zaměstnání (např. služby úřadu práce, agentur práce apod.), služby 

poskytované v rámci projektu, 

 zdroje informací o volných místech a zaměstnavatelích – efektivní způsoby 

kontaktování zaměstnavatelů, 

 tvorba portfolia osobní dokumentace (včetně životopisu a vzorového motivačního 

dopisu), 

 verbální a neverbální komunikace, naslouchání, sebeprezentace, sebepoznání, 

sebehodnocení, stanovení reálných osobních cílů,  

 slaďování osobního a pracovního života, 

 příprava na osobní jednání se zaměstnavateli, nácvik pracovního pohovoru, 

 pracovně právní problematika, základní náležitosti pracovní smlouvy, diskriminace u 

výběrových řízení atd. 

 finanční gramotnost.  

Doprovodné aktivity:  
Hlídání dětí – Po dobu konání vzdělávacího programu bude zajištěno hlídání dětí 

Jízdné – V rámci projektu jsou propláceny také náklady na jízdné hromadnou dopravou 

(vlak, autobus) 
 



REKVALIFIKAČNÍ KURZY  

V rámci projektu je možné absolvovat rekvalifikační kurz dle výběru účastníka.  

Nejčastěji jsou využívány tyto rekvalifikační kurzy: 

 účetnictví s využitím výpočetní techniky 

 personalista 

 kurzy PC dle ECDL 

 řidičské oprávnění sk. B  

 asistent pedagoga – chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 kosmetička 

Některé kurzy lze uskutečnit přímo v Prostějově. Pokud si účastníci zvolí jiný typ kurzu, který 

v Prostějově nerealizuje žádná vzdělávací instituce, hledáme vhodný otevřený kurz, který se 

uskuteční v nejbližším okolí.  

 

Doprovodné aktivity:  
Jízdné – V rámci projektu jsou propláceny také náklady na jízdné hromadnou dopravou 

(vlak, autobus) 

 
PODPOŘENÁ PRACOVNÍ MÍSTA – MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK PRO NOVÉHO 

ZAMĚSTNAVATELE  

Účastníci projektu mohou navíc získat mzdový příspěvek pro nového zaměstnavatele 

v celkové výši 90 000 Kč (15 000 Kč/1 měsíc po dobu 6 měsíců).  

 
Bližší informace:  
Okresní hospodářská komora v Prostějově 
Helena Chalánková 
Tel. 604 403 345 
e-mail: ohkpv@ohkpv.cz   

mailto:ohkpv@ohkpv.cz

