Informace o projektu „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005
Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cíl projektu:
Cílem projektu je kombinací různých aktivit poskytnou mladým nezaměstnaným
lidem bez praxe možnost získat pracovní zkušenosti tak, aby byli schopni se v co
nejkratším čase začlenit na trh práce.
Cílová skupina projektu:
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. O zařazení
do projektu může požádat mladý člověk ve věku do 29 let včetně, který má trvalé
bydliště mimo hl. město Prahu, který je evidovaný na ÚP ČR déle než 3 měsíce
a který má pracovní zkušenosti v maximální výši 3 roky. Dosažené vzdělání mladých
lidí nehraje v projektu žádnou roli.
Zapojení zaměstnavatelů do projektu ve formě:
1. Aktivita Odborná praxe
S vybranými zaměstnavateli uzavře ÚP ČR dohodu o poskytnutí příspěvku
na společensky účelné pracovní místo vyhrazené dle předem stanoveného plánu
realizace odborné praxe. Účastník projektu bude vykonávat v rámci pracovního
poměru u zaměstnavatele odbornou praxi po dobu 6 až 12 měsíců. Dohodě
předchází mj. podání „žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené“ ze strany
zaměstnavatele. Přiznání příspěvku je nenárokové.
V rámci projektu je plánováno finančně podpořit 645 Odborných praxí.
2. Aktivita Krátkodobá pracovní příležitost - práce na zkoušku
Tato aktivita bude probíhat u vybraných zaměstnavatelů, s kterými ÚP ČR uzavře
„dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
při realizaci aktivity práce na zkoušku“. Práce na zkoušku je možná s účastníkem
projektu po dobu maximálně 3 měsíců a 0,5 úvazku. Zaměstnavatel díky této
krátkodobé aktivitě zjistí, zda je mladý člověk vhodný na vybrané na pracovní místo.
Přiznání příspěvku je nenárokové.
V rámci projektu je plánováno finančně podpořit 71 Krátkodobých pracovních
příležitostí – prací na zkoušku.
Informace a kontakty naleznete na webových stránkách Úřadu práce ČR:
www.uradprace.cz/web/cz/zaruky-pro-mlade-ve-stc-kraji
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