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Operační  program: Lidské zdroje a zaměstnanost 
Prioritní osa: 2. Aktivní politiky zaměstnanosti 

Oblast podpory: 2.1. Posílení aktivit politik zaměstnanosti 
 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR 
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HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU 

 Nalezení vhodného a trvalého zaměstnání 
 Zvýšení kvalifikace 

 
 Fyzické osoby do 25 let věku 
 Fyzické osoby nad 50 let 
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 Termín realizace: 1.3.2012 – 30.11.2013 
      
     1. běh: 1.3.2012 – 31.12.2012 
 2. běh: 1.1.2013 – 30.11.2013 
 
 Oblast realizace: Třinec, Jablunkov, Český Těšín, Frýdek - Místek 

PROJEKT „ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI“ 
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POPIS PROJEKTU 

 Bilanční diagnostika 
 Audit PC dovedností  
 Motivační kurz 

 
 PC kurz 
 Rekvalifikační kurzy 
 Umístění na pracovní místo 

 

 Individuální poradenství a asistence po celou dobu trvání projektu 
 
 



„Úspěšný start s námi“ 
projekt ESF / OPLZZ 

Kontakt: „Za kulturní Třinecko, o.s.“, nám. Svobody 526, 739 61 Třinec 
 dotace@zakulturnitrinecko.cz, tel.: 602 359 239, www.zakulturnitrinecko.cz 

BILANČNÍ DIAGNOSTIKA 
  Testy profesní orientace 
 Zmapování dosavadního vzdělání a kariéry 
 Konzultace a poradenství 

 
 Sestavení individuálního profesního plánu 

 
 

 AUDIT PC DOVEDNOSTÍ 
 

 ověření znalostí 
 možnost zapojení do kurzu Podpora PC kompetencí 
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MOTIVAČNÍ KURZ 
 
 Obsah : 
 Komunikační dovednosti a týmová práce 
 Zásady správné prezentace a příprava na výběrová řízení a pracovní pohovory 
 Zvládání konfliktů, Asertivita 
 Finanční a právní poradna 
 
 Rozsah: 42 hodin 
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PODPORA PC KOMPETENCÍ 

 Obsah : 
 MS Windows  
 MS Word 
 Internet 
 
 Rozsah: 42 hodin 
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
akreditované MŠMT 
 Realizace rekvalifikací: 

 
 

  březen – duben 2013  Obchodní zástupce  110 hodin 
   Asistent/asistentka   110 hodin 
   Údržba veřejné zeleně  205 hodin 
 
 Prezenční forma výuky, ukončeno závěrečnou zkouškou 
 Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností 
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

 Vstupní předpoklad: středoškolské vzdělání 
 
Určený zájemcům o práci: 
 obchodních zástupců, prodejců 
 pracovníků obchodních oddělení 
 zájemcům o podnikání, OSVČ 
 pozice s potřebou znalosti ekonomiky a managementu 
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

 Obsah: 
 Ekonomické znalosti  
 (základy účetnictví, základní právní předpisy, zpracování 

podnikatelského záměru) 
 Základy marketingu a péče o zákazníky 
 Komunikační a prodejní dovednosti 
 Počítačová způsobilost 
 (zpracování reklamních a propagačních materiálů) 
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ASISTENT/KA 

 Vstupní předpoklad: středoškolské vzdělání 
 
Určený zájemcům o práci: 
 asistentky 
 administrativně-obchodní pozice, na informacích,     
    v podatelnách, na recepci apod. 
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ASISTENT/KA 

 Obsah: 
 Ekonomické znalosti  
 Administrativní činnosti  
 Zdokonalování v obsluze PC - programy MS OFFICE (MS WORD, MS EXCEL, 

MS PowerPoint, MS Outlook) a Internet Explorer, základy typografie a 
tvorba dokumentů 

 Sociálně psychologické aspekty činnosti a soft skills asistenta/asistentky  
 Vybrané kapitoly obchodního a pracovního práva    
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ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ 

 Vstupní předpoklady: Základní nebo středoškolské 
vzdělání, dobrý zdravotní stav 

 

Určený zájemcům o práci: 
 

 Pracovník zahradnictví 
 Specialista údržby zeleně 
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ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 Obsah: 
 

 Sortiment rostlin 
 Zakládání a udržování zeleně 
 Ošetřování okrasných dřevin a květin 
 Zakládání a ošetřování trávníku 
 Zahradní technika pro údržbu zeleně – obsluha ručních a ručně vedených 

strojů 
 Základy ekonomické gramotnosti 

 
 Rozsah teoretické výuky: 100 hodin 
 Rozsah praktické výuky: 105 hodin 
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ZAŘAZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTA 

 Přísliby zaměstnavatelů 
 Předpoklad trvalého zaměstnání 

 
 Po úspěšném absolvování rekvalifikace 
 Dotovaná místa: 
 Nově vytvořená pracovní místa (6 měsíců) 
 Existující volná pracovní místa (3 měsíce) 
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VÝHODY PRO ÚČASTNÍKA 

 Účast v projektu je zdarma 
 Nabídka trvalého zaměstnání 
 Zvýšení či rozšíření kvalifikace a praxe 
 Osvědčení v rámci rekvalifikačních kurzů 
 Individuální přístup a poradenství během celého projektu 
 Stravné a jízdné (zajištěny obědy,  proplacení jízdného) 
 Výukové materiály 
 Navázaní nových kontaktů 
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Děkujeme za pozornost 
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