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Projekt Zaměstnání přes internet probíhá od 1.1.2007 a díky zájmu o projekt je v současné době posunut
konec projektu k datu 31.7.2008. Cílem je poskytnutí základního počítačového vzdělání zdarma pro
znevýhodněné nezaměstnané a motivace k hledání zaměstnání za použití počítače. Projekt probíhá ve
spolupráci s ÚP v Prostějově a s ÚP v Olomouci a je spolufinancován z prostředků EU a realizuje se
v budově HABRO Prostějov
Zaměstnání lze hledat různě, moderně přes internet. Doba se mění a než se lukrativní volné místo dostane
na nástěnku, může být obsazené. Jde o aktuálnost, rychlost, o potkávání nabídky a poptávky na internetu.
V rámci projektu jsme realizovali do dnešního dne celkem 57 běhů kurzů (třídenní kurzy MS Word, MS
Excel, Internet a dvoudenní JOB kurz) a vyškolili 461 „člověkokurzů“ . Někteří účastníci absolvovali třeba
jen jeden typ kurzu, jiní všechny 4 typy. Navíc v odpoledních hodinách k nám mohou účastníci projektu
chodit zdarma na internet od 13 do 16 hodin.
K 30.6.2008 evidujeme 461 úspěšně absolvovaných kurzů, z toho 417 ženy.
- 114 klientů evidujeme jako úspěšné absolventy kurzů, kteří ukončili všechny 4 typy kurzů nebo alespoň
část z nich a dále nepokračovali (i z důvodu nástupu do zaměstnání) a bylo jim vydáno závěrečné
osvědčení.
- 32 klientů, kteří absolvovali školení a zatím neobdrželi závěrečné osvědčení.
- v tomto období jsme zařadili celkem 16 nových klientů a 77 vyřadili.
Do projektu je možno se zařadit při schůzkách pořádaných ve spolupráci s ÚP Prostějov, nejvíce ale
oceňujeme zájemce, kteří projeví individuální iniciativu a dojdou s doporučenkou od svého zprostředkovatele
na ÚP.
Dne 29.5.2008 se uskutečnila v Olomouci Konference odboru implementace ESF na ÚP v Olomouci, které
jsme se s potěšením zúčastnili jak v roli diváků, tak v roli prezentujících. Z asi 30 projektů bylo k prezentaci
vybráno 5 – naše prezentace je ke shlédnutí na www.habro.eu/zpi.pps - (7,5 MB)
Provoz projektu ZPI v červenci.
Z důvodu finalizace projektu a důvodu dovolených proběhnou v červenci již jen poslední kurzy a to
Motivační kurz MS Word od 7.7.2008 a Motivační kurz MS Excel od 14.7.2008.
Rozpis termínů najdete na www.habro.eu/terminy.pdf, nebo volejte na telefon 582332366 (Ing. Hamplová).
Internet pro veřejnost je v červenci k dispozici každou středu v měsíci.
Proč to všechno děláme?
Projekt inspiruje a motivuje k aktivnějšímu přístupu při hledání zaměstnání. Ta změna v myšlení lidí je
podstatná. Znamená to, že tu ani oni ani my nesedíme zbytečně. Zároveň nám někteří píší už ze svého
zaměstnání.
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.
Prosíme případně o přeposlání informace dále a děkujeme za podporu projektu.
Ing. Jan Navrátil
www.habro.eu
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