
PREVENCE včas!změna

Jste evidovaný na úřadě práceméně než jeden rok?Využijte možnosti zapojit se do
projektu Prevence – změna včas! Od jara loňského roku vstoupilo do projektu již
234 klientů. Pro účastníky jsou připraveny v rámci projektumotivační kurzy, různé
typy rekvalifikací, odborné poradenství aj. Klienti mohou po účasti na projektových
aktivitách nastoupit na nově vytvořená dotovanámísta. Všechny aktivity jsou
zaměřeny na rychlý návrat uchazečů zpět na trh práce.

Projekt je realizovaný Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Jihlavě
ve spolupráci s kontaktními pracovišti v Kraji Vysočina. Dodavatelem aktivit je firma
bit cz training, s.r.o. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonní lince 774 373 793 nebo na e-mailu zuzana.
mafkova@bitcz.cz nebo přímo Kontaktní pracoviště Úřadu práce vmístě bydliště.
Podrobnější informace o projektu naleznete na http://prevence.bitcz.cz

Příležitost pro krátkodobě
nezaměstnané v Kraji Vysočina!Zapojte se do projektu  
pro krátkodobě nezaměstnané!
Využijte poslední šance a přihlaste se do projektu Prevence – změna včas!  
V závěrečném půl roce projektu jsou plánovány rekvalifikační kurzy zejména: Základy 
podnikání, Administrativní pracovník s praxí, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, 
Pracovník v sociálních službách a Základy obsluhy osobního počítače. Projektové 
aktivity jsou určeny pro klienty úřadu práce v Kraji Vysočina, kteří jsou v evidenci max. 
dvanáct měsíců. Od začátku projektu se do projektových aktivit zapojilo téměř tři sta 
klientů, připojte se k nim!

Projekt je realizovaný Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Jihlavě ve spolupráci  
s kontaktními pracovišti v Kraji Vysočina. Dodavatelem aktivit je firma bit cz training, s.r.o.  
Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonní lince 774 373 793 nebo na e-mailu  
zuzana.mafkova@bitcz.cz nebo přímo Kontaktní pracoviště Úřadu práce v místě bydliště. 
Podrobnější informace o projektu naleznete na http://prevence.bitcz.cz

PREVENCE změnavčas! 


