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    kariérní poradenství a pracovní diagnostiku

v zdělávací specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“

r ekvalifikační kurz „Základy podnikání“

z apojení do svépomocných pracovních skupin - tzv. „job klubů“

ú čast na trhu pracovních příležitostí – tzv.“job burze“ 

s polupráci se zaměstnavateli a veřejnou správou

p ro 10 účastníků pracovní poměr u vybraných zaměstnavatelů na 6-12 měsíců

či podporu při zahájení vlastního podnikání 

Aktivní ženy 50+Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu prácea jejich uplatnění na lokálním trhu práce

PODPORA PODNIKÁNÍ

Iniciujeme rozvoj podnikatelských

aktivit a podporujeme inovativní

nástroje podpory subjektů vyko-

návajících hospodářskou činnost.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Naším cílem je vyvolání společné akce

a dosažení změny, nikoliv pouze

účelově připravený strategický plán. 

Specializujeme se na interaktivní 

vzdělávací  programy, které zahrnují 

podporu podnikání, poradenské 

dovednosti, výměnu a šíření příkladů 

dobré praxe a inovace v sociálním 

podnikání.

VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Připravujeme a realizujeme projekty pro 

soukromý, neziskový a veřejný sektor.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Realizujeme programy zaměřené na aktivi-

zaci znevýhodněných osob na trhu práce. 

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, 

občanských organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech:

Hlavním cílem družstva je podpora 

zaměstnanosti na venkově prostřednictvím 

implementace metodiky BEC - podnikatelsko-

zaměstnaneckých center. Družstvo poskytuje 

podporu pro sebezaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce založených

na principech sociální ekonomiky a sociálního 

podnikání.

O družstvu

BEC DRUŽSTVO
B Eusiness and mployment

o-operativeC

získání podnikatelských kompetencí prostřednictvím 

vzdělávání, koučinku a mentoringu

bezpečné prostředí s podporou skupiny lidí, kteří se 

potýkají se stejnými problémy a chtějí spojit své nadšení

a zkušenosti pro rozvoj podnikatelských kariér

možnost experimentovat s podnikatelským nápadem

pod vedením odborníků

Inovativní přístup metody BEC 

začínajícím podnikatelům nabízí:

NABÍZÍME:

Aktivity projektu podporují aktivní ženy 50+ k uplatnění na trhu práce

WWW.AKTIVNIZENA50.CZ
www.facebook.com/aktivnizena50
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