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V Karlových Varech dne 19. 4. 2018 

 

Vážená paní ředitelko, vážený řediteli,  

rádi bychom Vás informovali o možnosti využít služeb projektu Zpět do práce, reg.č. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009008,  který je realizován v Karlových Varech a okolních 

obcích od 1.4.2018 do 31.3.2021. 

Projekt si klade za cíl podpořit cílovou skupinu nezaměstnaných nad 54 let a osob 

pečujících o děti do 15ti let v hledání zaměstnání a zvýšení kreditu na trhu práce 

prostřednictvím:  

a) motivačních vzdělávacích akcí  

b) individuálního poradenství  

c) rekvalifikačních kurzů  

d) úzké spolupráce s vybranými zaměstnavateli.  

V rámci projektu jsme povinni zajistit podporu minimálně 47 nezaměstnaným osobám. 

Zavázali jsme se, že do ukončení projektu získá smlouvu o zaměstnání minimálně 5 osob.  

Oslovujeme Vás s žádostí o podporu při oslovování možných účastníků – a to sice formou, na 

které se můžeme domluvit s ohledem na Vaše možnosti. Dále se s Vámi rádi domluvíme na 

tom, jakým způsobem můžeme v rámci projektu připravit Vaše budoucí zaměstnance tak, aby 

Vám byli jako zaměstnanci prospěšní.  

Jak se můžete zapojit?  

* vyjádřete se k tomu, jaké zaměstnance hledáte a jaké kompetence by měli mít při nástupu do 

práce,  

* nabídněte našim účastníkům exkurzi po pracovišti, aby získali představu, co požadovaná 

profese obnáší,  

* v ideální podobě zaměstnejte vybraného účastníka, kterého Vám proškolíme přesně podle 

Vašich představ a v rámci projektu zdarma. Účastník může být zaměstnán na jakékoli pozici, 

která by byla nastavena už v úvodním plánování s ním a konkrétním zaměstnavatelem, 

nevylučuje se, že se pozice může měnit.  
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Co můžeme nabídnout?  

* motivace a cílené proškolení potencionálního zaměstnance 

* příspěvky na mzdy zaměstnaných účastníků  

Výše a využití mzdových příspěvků bude konkretizována při osobním jednání. 

* příspěvky zaměstnanci, který by se našemu účastníkovi v zaměstnání věnoval a zacvičil by 

ho, případně odměna, pokud by ho tento pracovník provedl nezávaznou stáží (DPP – 

hodinová mzda 140,-Kč)  

Náš závazek je získat pro 5 osob zaměstnání. Pokud ale nebude člověk, který by vyhovoval 

přímo Vašim požadavkům, není Vaše povinnost kohokoli z projektu zaměstnat. Jednáme s 

mnoha firmami a věříme, že umístit 5 lidí se podaří buď u Vás, nebo v jiné firmě.  

Udržitelnost v projektu není striktně nastavena. Samozřejmě ale budou zohledněny případné 

pracovní smlouvy s našimi účastníky na dobu neurčitou. Administrativa projektu je 

zodpovědností žadatele projektu, nikoli spřízněných organizací. Administrace spadající na 

zaměstnavatele by souvisela jedině s běžnou agendou, doložením využití příspěvků na mzdy a 

pracovních výkazů zaučujícímu zaměstnanci.  

POKUD MÁTE O ÚČAST V PROJEKTU ZÁJEM, PROSÍM O VELMI RYCHLOU 

ZPĚTNOU VAZBU.  

Vyjádřete se prosím k tomu, jakou formu spolupráce na projektu si umíte v rámci Vašich 

možností představit, tzn.:  

a) stáže a exkurze u Vás na pracovišti (pokud ano - v jakém rozsahu)  

b) oslovování Vámi vytipovaných možných zájemců o práci a spolupráce na jejich proškolení 

(nastavení vzdělávacího plánu po jehož ukončení by se mohli stát Vašimi zaměstnanci)  

c) zacvičení vhodných uchazečů o práci a získání mzdového příspěvku na obsazení pracovní 

pozice účastníkem našeho rekvalifikačního kurzu  

S pozdravem 

Mgr. ZuzanaTýnková 

Projektová manažerka 

Tel.: 608 907 894 

Email: bludistekv@seznam.cz 

 

Hedvika Gabrielová 

Odborný garant 

Tel.: 777 646 392 

Email: 

gabrielova@hoteldvorana.cz 

Božena Turoňová 

Evaluátor projektu – přímý 

pracovník s cílovou skupinou 

Tel.: 778 883 010 

Email: bludistekv@seznam.cz 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


