
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O čem projekt je: 

 

BALÍČEK PODPORY PRO RESTART 
 

 

Bezplatný program pro OZP 50+ 
 

 

Pro koho je projekt určený: 
 

Zapojte se do bezplatného programu vzdělávací, 
poradenské a pracovní podpory “Šance na restart”. 
Pomůžeme vám využít vaše životní zkušenosti a získat 
práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení. Připojte 
se k našim klientům, kteří to už zvládli: 

 
”Přestože nemůžu pracovat naplno, cítím se být 
užitečná”. 
“Setkání s lidmi se stejným postižením, kteří zvládli 
návrat na trh práce, pro mě bylo inspirací”. 
“Práce s počítačem mi dělala problémy, ale kurz 
připravený na míru mi pomohl” 
“Věřila jsem, že trénink u zaměstnavatele mi pomůže 
znovu získat práci, která mě bude bavit”. 
 

Stejně tak i my věříme, že projekt “Šance na restart” 

vás podpoří při nalezení práce, ve které budete 

spokojení! 

- pro nezaměstnané či neaktivní osoby,  

- se zdravotním postižením či znevýhodněním,  

- ve věku 50-64 let, 

- z Královéhradeckého, Pardubického či 

Libereckého kraje. 
 

Kdy a kde bude projekt probíhat: 

 

Celkem podpoříme 60 účastníků ve 3 etapách. Přihlásit 

se můžete do libovolné etapy s možností zkráceného 

režimu. 

1. etapa 1/2018 - 7/2018 

2. etapa 8/2018 - 2/2019 

3. etapa 3/2019 - 9/2019 

Předpokládaná místa konání:  

Hradec Králové, Pardubice, Liberec
 
 

Aktivity k zapojení: 

 
 Sdílecí kruhy (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení příběhů, podpora sebejistoty) 

 Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, životopis, příprava na pohovor, 

sebeprezentace) 

 Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce s texty a tabulkami ad.) 

 Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro cílené řešení osobní situace) 

 Burzy práce (setkání se zaměstnavateli z regionu, informace o volných místech a možnost získání 

pracovních kontaktů) 
 
 
Vybraným účastníkům nabízíme také: 

 

 Rekvalifikační kurz - dle individuálních potřeb 

 Tréninkové pracovní místo s mzdovým příspěvkem – dle osobních předpokladů  

 
  

Online přihláška: https://goo.gl/forms/238yDya66SF4g6k52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vlasta Krejčová – koordinátor projektu  

mobil: +420 773 695 300 |email: vlasta@sancenavzdelani.org  
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