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Tisková zpráva ZPI 6/2007
Červen v projektu Zaměstnání přes internet přinesl dalších 5 běhů školení. (2x Motivační MS Word
kurz, 1x Excel, 1x Internet, 1x Motivační JOB kurz. Ke každému kurzu pro každého účastníka tiskneme
brožuru v kroužkové vazbě o tolika listech, kolik výukových hodin má ten který motivační kurz (+ přílohy).
Velkou radost nám dělají ti klienti, kteří v únoru počítač obcházeli metrovým obloukem nyní již hledají v
databázích brigády na léto. 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.
K 30.6.2007 je počet realizovaných kurzů 145 (cílové číslo je 400 do 30.6.2008) pro zatím asi 60 účastníků
ze 130. Naplněny jsou již i termíny na říjnová 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, v červnu
jsme realizovali jeden termín MS Word navíc a v případě potřeby přidáme i večerní kurzy.
Do projektu Zaměstnání přes internet je možno se zapojit z kapacitních a organizačních důvodů nyní již jen
přes svého zprostředkovatele na ÚP Prostějov. Další setkání s doporučenými nezaměstnanými se
uskuteční ve čtvrtek 26.7.2007 v 9 hodin na Habru v učebně v 2. patře.
27. června se uskutečnila kontrola projektu ZPI z ÚP v Olomouci. Předmětem kontroly bylo všechno průběh a věcná stránka projektu, finanční kontrola, kontrola dokumentů, nakoupeného vybavení, propagace
ESF a EU. S potěšením musím napsat, že jsme víceméně obstáli ve všech bodech. Součástí byly i
konzultace postupů, dohod s klienty a monitorovací zprávy.
V měsíci červenci vybíráme i s ing. Hamplovou zaslouženou dovolenou a školení se nekonají. Od 9.7. do
25.7. je navíc omezen i odpolední provoz internetu pouze na středy od 14 do 16 hodin.

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.
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.
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