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Březen byl v projektu Zaměstnání přes internet stěžejním měsícem z důvodu premiér všech 4 typů 
školení.  Po pilotním motivačním JOB kurzu, proběhly v březnu 2x Word motivační  kurz,  1x Excel  a 1x 
Internet. Na každý kurz vznikala nová brožura v kroužkové vazbě o tolika listech, kolik výukových hodin má 
ten který motivační kurz (+přílohy). Brožury A4 barevné se tiskly většinou o víkendu, protože přes týden 
probíhá školení a internet pro nezaměstnané a není čas.

Velkou radost nám dělají ti klienti, kteří v únoru počítač obcházeli metrovým obloukem a po březnu u něj sedí 
a hledají v databázích brigády na léto. Ta změna v myšlení lidí je podstatná. Znamená to, že tu ani oni ani 
my nesedíme zbytečně.   V březnu jsme dokonce školili  i  jednu sobotu, takový byl  zájem o první kurzy 
Wordu.  

Počet  počítačů  jsme na  základě pilotního  odzkoušení  museli  operativně  rozšířit  na  10  počítačů, 
hlavně  z  důvodu  dopoledních  školení.  Přesto  se  stalo  opakovaně,  že  odpoledne  na  internetu 
nedostačovalo místo. Účastníci projektu získávají kromě internetu kvalifikovanou pomoc lektora/lektorky a 
informace v tištěné a elektronické podobě. Získané znalosti a postupy může tak účastník projektu využít 
kdekoliv,  kde  je  internet,  třeba  i  v  kioscích  na  ÚP nebo  MÚ .  Tím se  zhodnocují  již  dříve  vynaložené 
prostředky státu do informačních projektů. 

K dnešnímu dni  je v projektu zapojeno smluvně již téměř 100 znevýhodněných nezaměstnaných klientů ÚP 
a dalších 24 nezaměstnaných,  kteří  přišli  přímo.  Už nyní  je zřejmé,  že hlavní  z  plánovaných ukazatelů 
projektu - 400 školení bude překročen. Naplněny jsou již i termíny na květnová či červnová školení. Někteří 
účastníci projektu jsou nahlášeni na 1 kurz, jiní na všechny 4,  takže počet požadovaných kurzů je už nyní 
celkem asi 300. Zájem nás těší a v případě potřeby přidáme i večerní kurzy.

Za vynikající spolupráce s ÚP Prostějov se v březnu uskutečnily další 2 setkání s nezaměstnanými, 
které úřad práce doporučil na jejich schůzkách se zprostředkovateli práce.
 
Březen byl  rovněž zatížen administrativou na dvou opravách první  monitorovací  zprávy.  Až budete kdo 
podávat monitorovací zprávy projektů EU, dávejte hlavně pozor na formální stránku, aby logo ESF bylo „na 
šířku nožičky F od vlajky EU“. A taky se nesmí položky zaokrouhlovat, ale uvádět vše na haléř (0,036 centu). 
A taky pozor na všechna výběrová řízení.

Každý účastník projektu obdržel potvrzenou permanentku, umožňující užívat internet zdarma v pracovní 
dny od 13 do 16 hodin. Na permanentce jsou zároveň vyznačeny 4 typy kurzů na PC, které mohou účastníci 
kurzu absolvovat zdarma. Rozpis termínů najdete na www.habro.eu/terminy.pdf, nebo volejte tel. 582332366 
(Ing. Hamplová). 

Proč to všechno děláme? 
Zaměstnání lze hledat různě, moderně přes internet. Doba se mění a než se lukrativní volné místo dostane 
na nástěnku, může být obsazené. Na internetu jsou nejen informace o volných místech, ale hlavně inspirace, 
informace  o  podnicích  v  regionu,  zadávání  životopisu,  získávání  informací  o  zaměstnavatelích  a  jejich 
záměrech, předpisech, kontaktech, projektech. Jde o aktuálnost a rychlost. Projekt inspiruje k aktivnějšímu 
přístupu při hledání zaměstnání. 
  
Prosíme případně o přeposlání informace dále a děkujeme za podporu projektu.
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státním rozpočtem České republiky a překlenovacím úvěrem firmy Habro.

Habro - Ing. Jan Navrátil, Hliníky 4, Prostějov

http://www.habro.eu/terminy.pdf
http://www.habro.eu/

