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NÁZEV PROJEKTU: Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu práce
http://aktivnizena50.cz
www.facebook.com/aktivnizena50

Šance pro ženy 50+ na Šumpersku
30 žen okresu Šumperk věkové kategorie nad 50let věku má možnost získat nové znalosti a
dovednosti pro jejich zlepšení postavení na trhu práce v rámci projektu „Aktivní ženy 50+ a
jejich uplatnění na lokálním trhu práce“. Prostřednictvím finanční podpory z Evropské
unie projekt nabízí řadu aktivit, vedoucích k získání zaměstnání dle představ účastníka
projektu nebo podpory při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
Účastnice projektu mohou využít služeb pracovního poradenství a bilanční diagnostiky, které
pomůžou rozkrýt možnosti jejího uplatnění na stávajícím dynamicky se měnícím trhu práce.
Mohou se vzdělávat - absolvují specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“. Ty účastnice, které
uvažují o zahájení vlastního podnikání a nemají k tomu odvahu, mohou využít
rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání“, kde získají klíčové kompetence k zahájení své
podnikatelské činnosti. Deset vybraných účastnic získá pracovní místo na dobu 6-12
měsíců u vybraných zaměstnavatelů nebo podporu při zahájení vlastní podnikatelské
činnosti.
Máme nachystané aktivity ušité na míru přímo pro ně a aktivity vedoucí k uplatnění na
stávajícím trhu práce. Projekt umožní účastnicím objevit svůj potenciál prostřednictvím
inovativních nástrojů projektu, kterými jsou Job klub a Job burza. Bude to jejich vlastní práce
na sobě s pomocí zázemí odborníků, která otevře pomyslné dveře pro novou šanci na
nepřehledném trhu práce okresu Šumperk. „Job burza“ je veletrh pracovních příležitostí,
který bude sloužit ke zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli a naší cílovou skupinou.
„Obsah projektu se snaží vyjít vstříc konkrétním potřebám jednotlivých účastnic projektu.
Mohou se aktivně zapojit do společné práce v rámci svépomocných skupin – tzv job klubů,
v jejichž rámci se budou podílet na vytváření tzv. „Desatera výhod aktivních žen 50+“. Mohou
se prezentovat zveřejněním svých osobnostních profilů na webových stránkách projektu,
které budou sloužit mimo jiné jako sociální síť, jak pro cílovou skupinu, tak i pro
zaměstnavatele, uvádí Mgr. Ivo Škrabal, předseda společnosti BEC družstva – Business and
Employment Cooperative.
Účastnice projektu získají výše uvedené informace bezplatně a navíc obdrží příspěvek na
dopravu a stravné.
Nábor zájemců pro první fázi projektu bude ukončen 22. února 2013.
V případě Vašeho zájmu zasílejte svůj životopis a motivační dopis na adresu:
BEC Družstvo
Zábřežská 20
787 01 Šumperk
info@bec-coop.cz
Více informací poskytneme na:
tel: 775 764 419 nebo 777 793 714
e-mail: info@bec-coop.cz
www.bec-coop.cz
Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost GP 3.4. - Rovné
příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.
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