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A je po prázdninách ! 
Projekt Zaměstnání přes internet ani v prázdniny nezahálel a i v srpnu jsme realizovali všechny 4 
typy školení. (1x 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 samostatně 
hledali 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.

Počet  počítačů  jsme na  základě pilotního  odzkoušení  museli  operativně  rozšířit  na  10  počítačů, 
hlavně z důvodu dopoledních školení.  Na dopoledních školeních převažují spíše ženy, co se internetu 
týká,  užívají  jej  hlavně  muži.  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  1.9.2007  je v projektu zapojeno smluvně již 147 znevýhodněných nezaměstnaných klientů ÚP a dalších 
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.  Počet realizovaných kurzů je 
nyní 169 (cílové číslo je  400 do 30.6.2008). 33 nezaměstnaných již dokončilo všechny 4 typy kurzů. 

Za vynikající spolupráce s ÚP Prostějov se uskutečňují setkání s nezaměstnanými, které úřad práce 
doporučil na jejich schůzkách se zprostředkovateli práce. Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2007
 
Každý účastník projektu obdrží 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.

Ing. Jan Navrátil
www.habro.eu

Projekt Zaměstnání přes Internet je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. 

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

