
 

PERSPEKTIVA PRO MLADÉ 

CZ.1.04/3.3.05/96.00188 
 
Hlavní cíl projektu  Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob ve věku 25 let bez vyššího  

vzdělání, kteří jsou sociálně vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. 
 
Doba trvání projektu 15. 3. 2013 – 14. 3. 2015 
 
Realizátor projektu COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. 
 
Partner projektu Město Meziboří 
 Město Hora Svaté Kateřiny 
 
Cílová skupina  Projekt je určen 48 uchazečům o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR – KoP 

v Litvínově ve věkové kategorii do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace 
nebo s nízkou úrovní kvalifikace, přičemž trvalé bydliště účastníků bude z následujících 
obcí: Meziboří, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u 
Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice 

 
 Nejedná se o osoby, které se nadále připravují na výkon budoucího povolání studiem na 

SOU, SŠ, VOŠ apod., anebo jsou již absolventy těchto škol. 
 

Aktivity projektu: Management projektu  
 

Informační a poradenská centra (Litvínov, Meziboří, Hora Svaté Kateřiny)  
 

Zapojení cílové skupiny do projektu (Vstup cílových skupin do projektu    bude 
organizován ve dvou cyklech (2 x 24 osob). 

  

 Aktivity cíleného poradenství  
1. Speciální pracovní diagnostika (5 hodin / účastník) – Celkem 48 osob 
2. Diskusní tematické semináře (2 x 4 seminář) – Odhad 50% účastníků 
3. Motivačně aktivizační program (80 hodin; bude realizován celkem 4x) – 

Celkem 48 osob 
4. Program finanční gramotnosti (40 hodin; bude realizován 2x) – Celkem 

24 osob 
 

Profesní vzdělávání – rekvalifikace (Rekvalifikace pro 40 osob, např. Základy 
obsluhy os. PC, Obsluha PC, Pracovník/ce v sociál. službách, Obsluha křovinořezu, 
Obsluha motorové pily, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Paličský kurz, Kurz základního 
svařování) 
 

Podpora cílové skupiny při zprostředkování zaměstnání 
- 25 dotovaných pracovních míst (9 měsíců x 13.400,- Kč / osoba / měsíc)  
   Celkem 120.600,- Kč vč. zákonných odvodů za zaměstnavatele 
 
- 10 bezplatných PRACOVNÍCH OCHUTNÁVEK formou exkurze u zaměstnavatelů 
 

Přímá podpora pro cílovou skupinu (Stravné, Cestovné, Příspěvek na péči o dítě a 
jiné závislé osoby, Prohlídky zdravotní způsobilosti a výpisy z rejstříku trestů 

 
 
Kontaktní osoba Mgr. Viktor Koláček – tel. +420 734 314 685 
 e-mail: comenia.consult@email.cz 
 


