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Cílená opatření na trhu práce
v  mikroregionech okresu Karviná

Tento projekt je financován z  ESF prostřednictvím Operačního

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace a kontakty:

Euroface Consulting s.r.o.

Komenského náměstí 381

767 01 Kroměříž

Ing. Kateřina Nevřalová

tel . 777 01 1 7 1 7

management@euro-face.cz

Projekt Cílená opatření na trhu práce v  mikroregionech okresu Karviná

navazuje na úspěšné projekty real izované ve Zlínském kraj i od roku 201 0 (Cílená
opatření I–I I I ). Téměř 200 osob znevýhodněných na trhu práce získalo v  těchto
projektech podporu. Podaři lo se podpořit vznik 94 nových pracovních míst
s  čerpáním mzdových příspěvků.
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Všechny uvedené aktivity
jsou hrazeny z  rozpočtu
projektu, tzn. pro účastníky
zdarma .

Během rekval ifikací a   se-
minářů můžeme rodičům
s  malými dětmi zaj istit
bezplatné hlídání dětí.

Zaměstnavatelům okresu
Karviná nabízíme mzdové
příspěvky na nově vytvo-
řená pracovní místa

až do 1 00% nákladů po

dobu 6  měsíců. Celková

částka dotace na jedno

pracovní místo činí

maximálně 1 1 1   000  Kč.

Bl ižší informace o  projektu,
místa konání seminářů, další
důležité zprávy a   aktuální
možnosti o  zapojení se do
aktivit projektu naleznete
na webových stránkách

Real izátor projektu, vzdělávací organizace

Euroface Consulting s.r.o. , v  rámci projektu nabízí:

Fyzickým osobám do 25 let a fyzickým
osobám pečujícím o dítě do 15 let věku:

Zaj ištění rekval ifikačních kurzů podle
individuálních potřeb zájemců a zaměstnavatelů,
např. účetní, kosmetické služby, pedagogický
pracovník a další.

Účast na informačních a motivačních seminářích
o trhu práce, které se budou konat v  různých
městech okresu Karviná.

Poskytování individuálního pracovního
poradenství včetně adaptační podpory při
nástupu do zaměstnání.

Mzdové příspěvky při nástupu na nově vytvořené
pracovní místo po dobu 6  měsíců.

Zj ištění pracovních a osobnostních předpokladů
prostřednictvím pracovní a   bi lanční diagnostiky
s  využitím metody grafologického rozboru,
vytvoření individuálního kariérního plánu.
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