Informace o realizaci projektu „Začínáme po 50
ve Středočeském kraji II“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013
Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2022
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu
Projekt „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“ se zabývá problematikou osob
starších 50 let věku, které jsou znevýhodněnými osobami na trhu práce, proto je jim
třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Klienti absolvují jednotlivé aktivity projektu, aby se stali atraktivními pro
zaměstnavatele na trhu práce, případně aby sami zahájili samostatně výdělečnou
činnost. Péče o klienta bude komplexní a bude zahrnovat celou řadu možností
přispění k dosažení hlavního cíle projektu, kterým je, aby účastník nalezl zaměstnání
během nebo krátce po své účasti v projektu, a aby se celkově zvýšila jeho
zaměstnatelnost.

Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku bez ohledu na
délku evidence na ÚP ČR a dosaženého vzdělání.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?
o

Výběr účastníků - je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v
kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na
skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude
účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude
zařazeno min. 800 klientů.

o

Úvodní modul – Blok informační, BOZP a Právní minimum (rozsah 6
hodin), Blok Poradenského programu - obsahem je rozvoj sebeprezentace,
rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik
vyhledávání zaměstnání, apod. (rozsah 20 hodin) a Blok Finanční
gramotnosti – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování
úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin). Modul je určen pro
min. 800 klientů.

o

Rekvalifikace - cílem aktivity je umístění klientů do vhodných
rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení
nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 241
rekvalifikací.

o

Individuální podpora a poradenství - cílem aktivity je formou poradenství
zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu.
Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností,
dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění
možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.

o

Doprovodná opatření – úhrada cestovného, příspěvek na zdravotní
prohlídku a příspěvek na výpis z rejstříku trestů pro výkon některých
rekvalifikací.
Dotované zaměstnání – projekt podpoří formou mzdových příspěvků
minimálně 250 společensky účelných pracovních míst vyhrazených.
Mzdové příspěvky budou poskytovány zpravidla po dobu 6 – 12 měsíců ve
výši 15 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude
stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.

Projekt probíhá ve 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 78 měsíců.
Projekt „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“ navazuje na dříve úspěšně
realizovaný projekt „Začínáme po 50“, který byl financovaný z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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