Ing. Jan Navrátil – HABRO,Hliníky 4, Prostějov, www.habro.eu

Závěrečná tisková zpráva projektu ZPI k 31.7.2008

Od 1.1.2007 do 31.7.2008 v budově HABRO Prostějov proběhl úspěšně projekt Zaměstnání přes internet.
V rámci projektu jsme realizovali v letech 2007 a 2008 celkem 63 běhů kurzů (třídenní kurzy MS Word, MS
Excel, Internet a dvoudenní JOBkurz) a vyškolili 463 „člověkokurzů“ (původní projektový záměr byl 400).
Někteří účastnici absolvovali třeba jen jeden typ kurzu, jiní všechny 4 typy. Naplněnost jednoho kurzu je v
průměru 7,35 osob a počet kurzů na 1 osobu je 3,59 – tj. většina absolvovala všechny 4 kurzy. Z celkového
počtu 129 účastníků kurzů bylo 117 žen, což rovněž odpovídá plánovaným předpokladům rovných
příležitostí.
Cílem projektu bylo poskytnutí základního počítačového vzdělání zdarma pro znevýhodněné
nezaměstnané a motivace k hledání zaměstnání za použití počítače.
Projekt probíhal ve spolupráci s ÚP v Prostějově a s ÚP v Olomouci a je spolufinancován z prostředků EU.
Každý nový účastník projektu obdržel 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. V odpoledních hodinách účastnici projektu chodili zdarma na internet
od 13 do 16 hodin.
Netrpělivě nyní očekáváme další pokrok ČR a vypsání dalších grantových schémat MPSV na období 2007
až 2013, aby mohl projekt ZPI v podobném duchu pokračovat i v dalším období.

Novinky od 1. srpna 2008
Internet:
8-17 hodin v přízemí budovy Habro (hodina internetu stojí 50 Kč, 5minut= 5 kč)
17-21 hodin v Habro Clubu v 1. patře (hodina internetu 30 Kč)
Školení:
Na adrese www.habro.eu a www.habro.cz hledejte rekvalifikační kurzy a placená školení.
Konzultace:
Nadále poskytujeme konzultace na PC a individuální výuku.
od 1.8.2008 v ceně 300,- Kč/ hod (minimálně 50 Kč za 10 minut)
Telefonní číslo 582332366 (Ing. Hamplová) zůstává nadále v platnosti, rovněž tak www.habro.eu

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

Ing. Jan Navrátil
www.habro.eu
Projekt Zaměstnání přes Internet byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

