Habro - Ing. Jan Navrátil, Hliníky 4, Prostějov
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

O projektu

Projekt Zaměstnání přes internet je jedním z projektů, které vybrala k realizaci výběrová
komise Úřadu práce v Olomouci v rámci grantů Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.
Cílem projektu je posílení aktivního přístupu k počítačovému vzdělávání a životu vůbec.

Cílová skupina

Zdarma se projektu mohou zúčastnit uchazeči o zaměstnání znevýhodnění na trhu práce
dle § 33 Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti z celého Olomouckého kraje, tj. zejména:
a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),
b) fyzické osoby do 25 let věku,
c) absolventi VŠ po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku,
d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
f) fyzické osoby starší 50 let věku,
g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,
h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc ...

INTERNET

KURZY na PC

Přístup na internet je umožněn na základě permanentky každý pracovní den 13-16 hodin !
Permanentky na 10 hodin internetu na jméno vydáváme průběžně na základě průkazky ÚP
denně 13-16 hodin. Oprávněnost zařazení do projektu konzultujeme s ÚP.
K dispozici je nabídka doporučených stránek a pomoc konzultanta-lektorky.
Pro tisk, kopírování a jiné volné užití internetu lze použít placených služeb v přízemí.
1)
2)
3)
4)

MS Word (3 dny * 4 hodiny - vždy první pondělí, úterý a středu v měsíci 8-12 hodin)
MS Excel (3 dny * 4 hodiny - vždy druhé pondělí, úterý a středu v měsíci 8-12 hodin)
Internet a pošta(3 dny * 4 hodiny - vždy třetí pondělí, úterý a středu v měsíci 8-12 hodin)
Motivační JOB kurz (2 dny * 4 hodiny - vždy čtvrté pondělí a úterý v měsíci 8-12 hodin)

Školení probíhají od 02/2007 individuálním přístupem v menších skupinách 2-8 účastníků.
Přihlášky na kurzy buď možno osobně (13-16 hodin) nebo emailem hamplova@habro.eu
Každý přihlášený účastník obdrží při nástupu do kurzu CD a učebnici, na závěr osvědčení.
Přednost při zařazování mají klienti doporučení některým z úřadů práce (odstavce b, c § 33)
Dojíždějící mají v rámci doprovodných opatření projektu možnost proplacení jízdenky u nás.

Učebna

Pro projekt Zaměstnání přes Internet je určena učebna v druhém patře budovy.

* Vybavení učebny tvoří 8 PC s operačním systémem Windows XP home , MS Office a
grafickým software. Počítače jsou propojeny do sítě a sdílí internetové připojení 4Mbps.
* Pro kurzy je využíván dataprojektor a nasdílená tiskárna.

Budova
budova HABRO
Hliníky 4, Prostějov
300 m od radnice i od ÚP
3 učebny, prodej, servis
Internetová večerka.
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