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O projektu Zaměstnání přes internet

Projekt Zaměstnání přes internet je jedním z projektů, které 
vybrala k realizaci výběrová komise Úřadu práce v Olomouci v rámci 
grantů OPRLZ - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

Projekt má rozpočet 1 milion 390 tisíc a je financován z 3/4 z 
prostředků ESF a z 1/4 ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zejména motivace zúčastněných k aktivnímu 
hledání zaměstnání přes internet a získávání praktických počítačových 
dovedností.  Počet realizovaných „člověkoškolení“ přesáhne 400.

Rozsah pomoci znevýhodněným nezaměstnaným

1) MS Word (3dny * 4 hodiny - vždy první pondělí, úterý a středu v měsíci 8-12 hodin
2) MS Excel (3dny * 4 hodiny - vždy druhé pondělí, úterý a středu v měsíci 8-12 hodin)
3) Internet a pošta (3 dny * 4 hodiny - vždy třetí pondělí, úterý a středu v měsíci 8- 12 hodin)
4) Motivační JOB kurz (2dny * 4 hodiny - vždy čtvrté pondělí a úterý v měsíci 8-12 hodin)
5) Internet pro znevýhodněné nezaměstnané zdarma denně 13- 16 hodin
Dojíždějící mají v rámci doprovodných opatření projektu při školení možnost proplacení jízdenky.

 ROK 2007 - konkrétní příklady.

Projekt odstartoval v lednu roku 2007 vybavování učebny, malováním, pokládáním koberců, montáží 
stolů  a  instalací  počítačů.  Dne otevřených dveří  1.  února 2007 se  zúčastnilo  kromě asi  30 zájemců a 
několika novinářů i dvě regionální televize (TV Morava a ZZIP). V průběhu února proběhlo vytvoření praktických 
motivačních brožur a již 26.2.2007 začalo první školení projektu - Motivační JOB kurz.  

První absolventi ukončili všechny čtyř kurzy 
21.3.2007.  Jednou z prvních absolventek byla 
například Iveta Nováková:

„ Počítačové kurzy ve firmě Habro 
Prostějov jsem absolvovala asi před rokem. I díky 
kurzu jsem získala zaměstnání v Kili v Prostějově, 
s počítačem nyní pracuji denně.“

Dagmar Klučková nyní pracuje jako telefonní bankéř v České spořitelně a  napsala nám tento milý email:  
„V tomto projektu jsem se naučila vše důležité ohledně práce s počítačem, především musím vyzvednout 

osobitý přístup, laskavost a ochotu pomoci paní Hamplové a pana Navrátila, opravdu v rámci svých možností mi 
pomohli překonat tuto situaci, následně u svého nového zaměstnavatele jsem absolvovala testy z práce na počítači a 
- USPĚLA JSEM, což je zřejmě nejlepší vizitka tohoto projektu . Dnes pracuji jako telefonní bankéř a s počítačem 
pracuji 8hodin denně, zvládám to, nyní počítač není již můj nepřítel, ale právě naopak, pomohl mi sehnat fajn práci!“

Prostějov  - město na jihu Olomouckého kraje.

Školící středisko HABRO najdete
v Prostějově 300 m od radnice
a kousek od ÚP v Prostějově
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