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Tisková zpráva      ZPI 9/2007 k 1.11.2007  

Projekt Zaměstnání přes internet zaznamenal v říjnu největší počet vyškolených osob.  Vzhledem k 
velkému  zájmu  jsme  doplnili  počet  počítačů  na  maximálně  zvládnutelné  maximum  a  školilo  se  i  na 
projekčním notebooku (12 PC). V říjnu proběhly všechny 4 typy školení.  (1x Motivační MS Word kurz, 1x 
Excel, 1x Internet, 1x Motivační JOB kurz. Počet realizovaných kurzů je nyní 254 (plánované číslo je  400 
do 30.6.2008). 

V říjnu jsme  neuskutečnili původně plánovanou „náborovou schůzku“ s klienty ÚP, protože čekací lhůty 
stávajících zájemců jsou již dva až tři měsíce a naše kapacita není nafukovací. Dále budeme přijímat jen 
zájemce, kteří projeví individuální iniciativu a dojdou s doporučenkou od svého zprostředkovatele na ÚP.

Každý nový účastník projektu obdrží vždy 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 na 
telefon 582332366 (Ing. Hamplová). Internet zdarma a kurzy ZPI jsme inzerovali v září a říjnu i v Radničních 
listech.

Momentální  počet  klientů,  zapojených  v  projektu  je  139,  tj.  drobný  pokles  oproti  minulé  zprávě.  Při 
obvolávání klientů k školení hodně lidí sdělilo, že mají práci, což je dobře. Z projektu ZPI jsme je tedy řádně 
vyřadili. 

Do konce roku jsou kurzy beznadějně obsazené a začínáme plnit  lednové termíny kurzů. Někteří 
účastníci projektu jsou nahlášeni na 1 kurz, jiní na všechny 4,  takže počet požadovaných kurzů je už nyní 
celkem asi 380.

V říjnu jsme podávali na ÚP v Olomouci pravidelnou monitorovací zprávu číslo 4 a s napětím očekáváme 
stále ještě na odsouhlasení monitorovací zprávy číslo 3 z poloviny prázdnin.
Zrovna tak netrpělivě očekáváme další pokrok ČR a vypsání dalších grantových schémat MPSV na období 
2007 až 2013, aby mohl projekt ZPI  v podobném duchu pokračovat i po 30.6.2008

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. 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.

 
Prosíme případně o přeposlání informace dále a děkujeme za podporu projektu.
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