
„Věk a péče nemusí být překážkou“

Dne 20.5.2013 byla zahájena realizace projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“. Cílem tohoto 
projektu je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin a získání zaměstnání minimálně 
pro 10 osob. Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh práce pro fyzické 
osoby nad 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nízkou úroveň 
kvalifikace, druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou. Projekt bude realizován 
v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Účastníci  projektu mohou získat kvalifikaci  absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi  v oboru 
v délce 3 měsíců a minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno zaměstnání. Osvojí si také základní 
dovednosti obsluhy počítače, získají znalosti a dovednosti při hledání volných míst v

etně bezplatného poradenství v oblasti hledání pracovního uplatnění po celou dobu projektu. Zvýší si 
sebevědomí a motivaci, zlepší komunikační dovednosti a získají aktuální informace z oblasti trhu 
práce.

Účast osob cílových skupin v projektu bude podpořena poskytnutím doprovodných a podpůrných 
opatření –  příspěvek na jízdné, stravné a péči o osobu blízkou. Všechny aktivity projektu včetně 
výukových materiálů jsou zdarma.

První běh začne v září 2013 v Žamberku a postupně budou navazovat běhy ve Svitavách a Ústí nad 
Orlicí. Bližší informace v

etně  termínů  výběrových  seminářů  a  jednotlivých  běhů  naleznete  na  webových  stránkách 
www.ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-byt-prekazkou.ideahelp.cz/.

Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který 
Vám poskytne bližší informace nebo kontaktujte přímo realizátora projektu společnost IdeaHELP, 
o.p.s. –  kontaktní osoba Ing. Jarmila Rückerová, tel. 730 158 538, email  ruckerova@ideahelp.cz či 
partnera  projektu Občanské sdružení  CEMA  Žamberk –  kontaktní  osoba Lucie Malá, tel. 
603 813 646, email mala@ideahelp.cz.
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