Regionální individuální projekt

„Začínáme po 50“
Úřad práce ČR v rámci Středočeského kraje realizuje prostřednictvím vybraného dodavatele
MAVO, s.r.o. projekt „Začínáme po 50“.
Tento projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce
ČR a jsou starší 50 let věku.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti, případně nalezení trvalého zaměstnání
pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu.
Je zdůrazněn individuální přístup ke klientům projektu poskytováním individuální podpory a
poradenství při hledání zaměstnání, zvyšovány všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti
klientů s důrazem na informační a komunikační technologie. Jsou monitorovány skutečné
poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích zaměstnavatelů a ve vazbě na to
poskytovány rekvalifikační kurzy a další vzdělávání.
Projekt je rozdělen celkem do 5 běhů, délka každého běhu trvá cca 6 měsíců, do jeho konce
zbývají ještě 2 běhy. Výběry účastníků do 4. běhu se budou konat začátkem prosince 2013.
Aktivity pro účastníky projektu:

 Úvodní modul – je složen ze tří bloků (vstupní informační setkání, osobnostní rozvoj,


finanční gramotnost)
Dovednosti IT (získání základních dovedností nebo rozšíření znalostí v oblasti
výpočetní techniky)

 Rekvalifikace – jsou připraveny různé druhy rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů


Individuální podpora a poradenství – individuální poradenství pro každého klienta
(vypracování individuálního plánu) a monitoring trhu práce

 Dotované zaměstnání – nově vytvořená pracovní místa podpořená formou úhrady
mzdových nákladů

 Přímá podpora – určena pro účastníky projektu, u kterých existuje překážka bránící
jejich účasti v projektu (cestovné, příspěvek na péči o závislé osoby, příspěvek na
zdravotní prohlídku k rekvalifikacím, příspěvek na výpis z rejstříku trestů)

Projekt by měl podpořit min. 640 osob, min. 808 osob by mělo úspěšně ukončit kurz a získat
doklad o kvalifikaci a má být vytvořeno min. 20 nových pracovních míst s dotací.

Projekt „Začínáme po 50“, reg. č. CZ.1.04./2.1.00/70.00004 je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu je k 31. 10. 2013 podpořeno 381 osob, 592 osob získalo doklad o
kvalifikaci. Dosud našlo zaměstnání 89 účastníků projektu a bylo vytvořeno 40 nových
pracovních míst podpořených formou úhrady mzdových nákladů.
Bližší informace na ÚP ČR – KrP v Příbrami:
Jana Španihelová – projektový manažer, tel.: 950 156 456, jana.spanihelova@pb.mpsv.cz
Věra Černá – finanční manažer, tel.: 950 156 450, vera.cerna@pb.mpsv.cz

Projekt „Začínáme po 50“, reg. č. CZ.1.04./2.1.00/70.00004 je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

