Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji
Regionální individuální projekt (RIP)
(CZ.1.04/2.1.00/70.00057)
Projekt je realizován Ú adem práce R – krajskou pobo kou ve Zlín a je financován z Evropského
sociálního fondu prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu
eské republiky.

Doba realizace projektu: 1. ervenec 2013 až 31. íjen 2015

Jaké jsou cíle projektu
Hlavním cílem projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“ (dále „odborné
praxe“) je podpora a zvýšení zam stnatelnosti a zam stnanosti uchaze o zam stnání do 30 let
v ku. Prost ednictvím projektu
- bude zajišt na odborná praxe, která p ipraví vybrané uchaze e pro výkon praxe u konkrétního
zam stnavatele,
- pom že tak mladým lidem p i vstupu na pracovní trh,
- podpo í možnost pracovního uplatn ní a nalezení adekvátního zam stnání,
- v p ípad pot eby budou zvýšeny jejich odborné dovednosti, znalosti a kvalifikace cestou rekvalifikací.

Sou ástí projektu jsou poradenské innosti organizované formou skupinového a individuálního
poradenství, s cílem podpo it osobní potenciál pro následný výkon odborné praxe a uplatn ní na trhu
práce.

Pro koho je projekt ur en – cílová skupina
•
•
•
•

mladí lidé do 30 let v ku,
bez rozdílu dosaženého stupn vzd lání,
kte í jsou v evidenci ú adu práce déle než 4 m síce (v od vodn ných, výjime ných
p ípadech i dobu kratší 4 m síc ),
postrádají nebo mají jen minimální pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po
ukon ení p ípravy na povolání.

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/odborne_praxe_pro_mlade_do_30_let_ve_zk

Pro projekt byla na M stském ú adu Otrokovice z ízena 4 do asná pracovní místa.
Tento projekt je financován z 85 % z prost edk ESF prost ednictvím
Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost
a z 15 % z prost edk státního rozpo tu R.
„Podporujeme Vaši budoucnost“
www.esfcr.cz

