Tréninková pracovní místa pro
rodiče s dětmi do 15 let věku

Projekt je určen pro:
• Rodiče s dětmi do 15 let věku
• Samoživitelky
a) 1 osoba a vyživované dítě v domácnosti
b) žijete v domácnosti, jejichž žádný člen není
zaměstnán
• Migranty nebo členy menšiny
• Osoby se zdravotním postižením

Rekvalifikační a kvalifikační školení
1.
2.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Individuální konzultace
Motivační kurz

Bc. Mihulová

analyzovat, s jakými problémy se účastníci nejčastěji potýkají a jak je řeší
změnit přístup k problému, myšlení o něm a jeho řešení – jak se přestat
točit v kruhu
srovnat si své priority a ujasnit si, co je v životě podstatné, určit, jakou
změnu ve svém životě potřebujete provést
naučit se opustit myšlenkové stereotypy, které škodí a nefungují
odbourat stres, strach, úzkost
stanovit si reálné životní i pracovní cíle a cestu jak je naplnit
nalézt vlastní potenciál, svou vlastní hodnotu a sebevědomí
uvědomit si, jak aktivně vytvářet realitu svého života
zvýšit vlastní sebevědomí, naučit se ve společnosti, práci či byznysu
zdravě prosazovat

Rekvalifikační a kvalifikační školení
3. Problematika trhu práce
•

•

•
•

Jak hledat zaměstnání
(internet, tisk, vlastní iniciativa, pracovní agentury, osobní
kontakty a vazby)
Evidence na ÚP
(Práva a povinnosti, výše podpory, aktivní politika
zaměstnanosti, rekvalifikace, veřejně prospěšné práce,
SÚPM, IPS a Job Club, zaměstnání OZP)
Jak oslovit zaměstnavatele
(Telefonicky, písemně, e-mailem, motivační dopis, životopis)
Příprava na pohovor

Rekvalifikační a kvalifikační školení
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracovně právní poradenství
vznik pracovního poměru
vstupní lékařská prohlídka
zkušební doba
pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
změny a skončení pracovního poměru
pracovní cesty
práce přes agentury
pracovní doba a dovolená, práce přesčas
odměňování, mzdové složky, příplatky, výplata mzdy,
srážky ze mzdy

Popis jednotlivých kurzů
Svařování ( délka kurzu cca 18 dní)
•
•
•
•

Obsah kurzu:
svařování plamenem
svařování elektrickým obloukem (MMA)
svařování v ochranných atmosférách aktivních a inertních plynů (MIG, MAG)
svařování neodtavující se elektrodou (TIG, WIG).

Lakýrníce (délka kurzu cca 5 dní)
•
•
•
•
•

Obsah kurzu:
Předúprava povrchu před nanášením lakování
zvládnutí všech procesů lakovací linky
práce s automatizovanou lakovací linkou,
nanášení práškových nátěrových hmot
údržba lakovací kabiny a stříkacích zařízení, volba správných typů nástavců a
trysek při lakování

Popis jednotlivých kurzů
Čtení a kreslení technické dokumentace AutoCAD,
Inventor (délka kurzu cca 11 dní)
•
•

Seznámení a praktická cvičení s programy AutoCAD a Inventor
Práce s technickou dokumentací na PC(kreslení, úpravy, evidence)

Moderní asistentka (délka kurzu cca 11 dní)
•
•
•
•
•

Práce s PC (Word, Excell, PWP, internet, E-mail, datová schránka)
Společenské chování a vystupování, korespondeční normy
Provádění zápisů z pracovních porad
Práce s cestovními náhradami
Legislativní zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Účetní pro daňovou evidenci (délka kurzu cca 35 dní)
•

Účetnictví a daňová evidence s programem POHODA
Provádění uzávěrek, evidence dokladů, DPH, mzdy, daňové přiznání
FO

Možnosti účastníku
na akreditovaných kurzech
Účastníci mohou podepsat dohodu s ÚP
o vstupu do rekvalifikace, z čehož vyplývá
nárok na vyšší proplacené dávky.
Proplacení cestovného
• Měsíční kurz : IDOS 499,• Jízdenky : 30,- / den

Tréninkové pracovní místo
po dobu 3 měsíců
•
•
•
•
•

Členské firmy např.
Kofing, a.s.
VVUÚ, a.s.
Libros
Best Quality, s.r.o.
Promont, a.s.
Možnost zkráceného úvazku na 6-7h.
Především se jedná o ranní směnu.

Děkuji za Vaši pozornost 
KONTAKTY
• KLASTR: PAROLKOVÁ A.
• MOTIVAČNÍ KOUČ: Bc. MIHULOVÁ S.

