Tréninkový kurz
Nová cesta, nová příležitost

5.8. – 11.8.2018, Dolní Bečva

ÚVODNÍ INFORMACE

Ahoj všichni, právě čtete informativní dokument ke školení “ Nová cesta, nová příležitost”.
Jedná se o tréninkový kurz podpořen programem Erasmus+. Projekt se bude konat na území České
republiky a je určen pro české a slovenské občany. Prosím, přečtěte si informace pozorně.

O ČEM TRÉNINKOVÝ KURZ BUDE?

Mnohdy je pro mladé lidi velkou překážkou období, které nastává při hledání práce. Často především
pro mládež pocházející ze znevýhodněného prostředí. Mladí lidé by měli být informováni o tom, kde
mohou hledat práci, jak si sepsat životopis či jak se chovat na pracovním pohovoru. Registrace na úřad
práce není vše. Pro mladé lidi s různými omezeními není jednoduché nalézt si práci, natož pro mladé
lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech. Spousta klientů nízkoprahových center, neziskových
organizací má poruchy učení, neschopnost soustředit se, problémy s komunikací. Cílem tréninkového
kurzu je proškolit pracovníky s mládeží v oblasti poradenství uplatnění mladých lidí na
pracovním trhu. Pracovníci s mládeží získají ucelené znalosti, jak vést mladé lidi, jež docházejí do
jejich nízkoprahových klubů, neziskových organizací, k získání práce. Zároveň budou obohaceni o
přehled fungujících projektů, jak na regionální, národní a evropské úrovni, díky kterým se zvyšuje šance
na vstup do světa pracovních příležitostí.
Jsou to právě pracovníci s mládeží, kteří jim mohou předat alespoň základní informace, aby se mladí
lidé potýkající se se znevýhodněním mohli plně začlenit do pracovního trhu. Zapojené partnerské
organizace budou koordinátory, aby se výše zmínění pracovníci zúčastnili kurzu.

VÝSTUP PROJEKTU? NEJEN ZNALOSTI A SPOUSTU ZÁŽITKŮ…

Realizací tréninkového kurzu Nová cesta, nová příležitost, chceme dosáhnout vyšší informovanosti
o možnostech získání práce, tak i příležitostech stáží, výměn mládeže, tréninkových kurzů.
Účast na bezplatných stážích a mezinárodních projektech může zvýšit uplatnitelnost mladých lidí na
pracovním trhu. Pracovníci s mládeží budou proškoleni v oblasti uplatnitelnosti mladých lidí na
pracovním trhu. Získají teoretické informace a praktické nástroje o těchto tématech:
•

Program Erasmus+ (teorie o programu + jak je možné zapojit do programu Vaši organizaci)

•

Bariéry vstupu mládeže ze znevýhodněného prostředí na pracovní trh.

•

Možnosti státních podpor, rekvalifikací.

•

Motivační dopis, životopis.

•

Pracovní pohovor.

•

Základy práv zaměstnanců.

•

Finanční gramotnost.

•

Vztahy na pracovišti.

Výstupem projektu bude brožura, která bude určena pro lidi hledající práci. Hlavní náplní brožury budou
praktické tipy k získání práce, seznam portálů nabízející pracovní možnosti a zahraniční stáže, odkazy
na již fungující projekty pomáhající lidem k uplatnění na pracovním trhu. Brožura bude dostupná
zdarma online a taktéž v tištěné formě.

PROFIL ÚČASTNÍKŮ ANEB PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

Do tréninkového kurzu jsou zapojeny neziskové organizace z různých koutů Slovenska a České
republiky, a to z důvodu většího dosahu výstupů projektu a podobnosti situace pracovního trhu.
Pracovníci s mládeží budou obohaceni o teoretické a praktické znalosti, díky kterým budou moct radit
mladým lidem s jejich uplatněním na pracovním trhu. Jednotlivé bloky budou vedeny zkušenými lektory
z České republiky a Slovenska. Koho hledáme?
•

Motivované lidi, kteří chtějí získat znalosti v oblasti problematiky nezaměstnanosti mladých lidí
se znevýhodněním (ve věku více než 18 let, horní věková hranice není stanovena).

•

Pracovníky s mládeží (vedoucí volnočasových kroužků, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci
nízkoprahových center, sportovních klubů, apod.).

•

Motivované dobrovolníky působící v organizacích, kde se pracuje s mládeží.

•

Oficiálním jazykem bude čeština a slovenština, není nutnost znalost anglického jazyka.

•

Nevadí, pokud ses ještě vzdělávacích kurzů pod programem Erasmus+ nezúčastnil/a. Právě
naopak, získáš informaci i tomto programu a zjistíš, jak je možné zapojit i tvou organizaci, kde
působíš. Nováčci jsou vítáni.

Jak se přihlásit? Do projektu jsou zapojeny následující organizace. Každá z nich má jiný způsob
přihlašování. Nejspíš jsi našel projekt právě na jejich webovkách, a proto víš, přes jakou organizaci se
hlásit. Pokud máš zájem zúčastnit se projektu, kontaktuj jednu ze zapojených organizací (pokud
pocházíš z ČR nebo SK). Organizace jsou rozděleny podle místa působnosti. Pokud tedy pocházíš
například z Valašska, kontaktuj organizaci Tady v Rožnově, z.s.

Slovensko:
•

Budúca Generácia Európy, o.z. (http://futuregenerationeurope.eu/)

•

SYTEV (www.sytev.sk)

•

YOUTHFULLY YOURS SR (rosa@youthfullyyours.sk)

Česko:
•

Brno for you, z.s. (www.brnoforyou.cz)

•

Tady v Rožnově, z.s. (www.tadyvroznove.cz)

KOLIK MĚ ŠKOLENÍ BUDE STÁT?
Možnost

účasti

na

tréninkovém

kurzu

je

zdarma!

Projekt je finančně podpořen z programu Erasmus+. Jídlo,
ubytování je plně hrazeno. Cestovní náklady jsou hrazeny
do určitých limitů dle vzdálenosti. Avšak ze zkušenosti můžeme říct, že cestovné z České republiky a
Slovenska se cenově do limitů vejde a je pokryto tedy 100%. Náklady spojené s projektem budou
hrazeny od 5.8. – 11.8.2018. Zdravotní pojištění není hrazeno. Prosím, pokud pocházíte ze Slovenska,
zajistěte si pojištění. Cestovní náklady budou proplaceny přímo na tréninkovém kurzu (po dodání všech
jízdenek).

PRAKTICKÉ INFORMACE

Projekt se koná v srdci Beskyd, obci Dolní Bečva. Obec je umístěna v malebném prostředí
Moravskoslezských Beskyd pod horou Radhošť. Okolí obce lemuje krásná příroda, cyklistické stezky
a vhodný terén pro pěší turistiku. Obcí prochází silnice, která vede na Slovensko. Místo setkání bude
v okolních městech, kde jsou vhodné autobusové/vlakové spoje, jak z Česka, tak i Slovenska.
Místa setkání: Valašské Meziříčí (autobusové, vlakové nádraží) nebo Rožnov pod Radhoštěm
(autobusové, vlakové nádraží). Tvůj příjezd do těchto měst by neměl být později než v 18:00 dne
5.8.2018. Odvoz na místo konání projektu bude zajištěn organizačním týmem. Odjezdový den je určen
na 11.8., odjezd je možný po snídani. A kde budeme ubytováni? To se podívej na fotografie níže.

Ubytování je zajištěno v chatě
Amos. Chata se nachází
v krásném prostředí Beskyd.

Program bude zahrnovat
spoustu venkovních
aktivit. Můžete se těšit i na
večerní grilování 😊.

MÁTE DOTAZ? NAPIŠTE ORGANIZAČNÍMU TÝMU

Marie Přibylová: marie.pribylova@tadyvroznove.cz
Lucie Šťastná: lucie.stastna@tadyvroznove.cz

