Nezaměstnaní a pečující získají nové vědomosti i praxi u zaměstnavatele
Olomouc - Pomoc při hledání zaměstnání nabízí od února v Olomouci nezaměstnaným nad 50 let
a těm, kteří pečují o osobu závislou ostravská Škola manažerského rozvoje ve spolupráci s
olomouckým úřadem práce. Jedná se o pokračování projektu Delta, kterým dosud na Moravě
prošlo téměř sedm desítek lidí, z toho dvacet jedna z Olomouckého kraje. Jak naznačují první
výsledky, více než třetina účastníků kurzu po jeho ukončení nastoupila do zaměstnání. Program je
také přínosný pro účastníky po psychické stránce, dodává sebevědomí. "Je mi, jako bych omládl.
V noci spím, naučil jsem se základy PC a osvěžil si psané písmo. Dokonce jsem zhubnul,"
hodnotí přínos kurzu pan Josef, který také získal příslib zaměstnání.
Během jedenácti týdnů si tak mohou lidé bez práce nejen osvojit či se rozvíjet v práci na počítači,
ale také se vzdělávat například v oblasti pracovního práva, komunikace, firemní kultury a
finanční gramotnosti. Účastníci si zároveň rozšíří přehled o možnostech hledání zaměstnání,
poznají své pracovní a osobní předpoklady a získají praxi u zaměstnavatele. "Na základě
individuálních předpokladů si kurzisté mohou ověřit své dovednosti v reálném pracovním
prostředí. Praxi lidem buď zajistíme, nebo si ji mohou na konkrétním pracovišti domluvit sami,
což se nám velmi osvědčilo," uvedla jednatelka Školy manažerského rozvoje Sylvie Navarová.
Kurzisté se navíc mohou bezplatně rekvalifikovat na administrativního pracovníka, pomocného
dělníka, hospodyni nebo na prodejce. "Všem účastníkům programu Delta bude zajištěna úhrada
cestovného a v době výuky i nákladů na zajištění péče o osobu závislou. Lidé mohou rovněž ve
výuce zdarma užívat ke kontaktování potenciálních zaměstnavatelů mobilní telefon a obdrží
studijní materiály, denní tisk včetně aktuální nabídky volních pracovních míst," dodala Sylvie
Navarová. Účastníci i absolventi programu mohou podle ní až do konce letošního roku využívat
odborného poradenství, které jim pomůže usnadnit cestu za prací.
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