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Tisková zpráva 

Jihlava, 17. 3. 2015 – Dne 17. března 2015 se konala závěrečná tisková konference k projektu 

Prevence – změna včas! Aktivity projektu mohli dva roky využívat krátkodobě nezaměstnaní 

klienti v evidenci Úřadu práce ČR. Projekt byl zacílen na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti 

v Kraji Vysočina a dne 20. března 2015 bude ukončen. 

V rámci projektu byly pro klienty připraveny projektové aktivity: informační schůzky, aktivační 

program, rekvalifikační kurzy, poradenství, nově vytvořená pracovní místa. Během dvou let bylo 

na informační schůzky přizváno 476 klientů evidovaných na úřadu práce, z toho 323 klientů 

projevilo zájem a vstoupilo do projektu. Další projektovou aktivitou byl aktivační program, 

kterého se účastnilo celkem 265 klientů a téměř všichni, 258 klientů, úspěšně aktivitu ukončili. 

Pro klienty byla připravena nabídka třinácti rekvalifikačních kurzů. Celkem vstoupilo do 

rekvalifikačních kurzů 270 klientů, z toho 245 klientů úspěšně složilo závěrečné zkoušky a 

obdrželo osvědčení o rekvalifikaci. V projektu je aktivních celkem padesát tři nově vytvořených 

pracovních míst, zaměstnáni jsou úspěšní absolventi aktivačních a rekvalifikačních kurzů 

projektu. 

Zadavatelem veřejné zakázky Prevence – změna včas! je Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

v Jihlavě ve spolupráci s kontaktními pracovišti v Kraji Vysočina. Projekt je financovaný 

z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dodavatelem projektových aktivit je firma 

bit cz training, s.r.o. 

Počty projektových aktivit v rámci projektu Prevence – změna včas!:  

Projektová aktivita Počet v období 03/2013 – 03/2015 v Kraji Vysočina 

Informační schůzka 31 

Aktivační program 27 

Rekvalifikační kurz 35 

Nově vytvořená pracovní místa 53 

Níže jsou uvedeny cílové monitorovací indikátory, které bylo potřeba naplnit pro úspěšné 

dokončení projektu: 

Cílový indikátor Plán/počet dle projektové 
dokumentace 

Konečný stav/počet 

Pozvání na informační schůzku 350 476 

Vstupující do projektu 250 323 

Vstupující do aktivačních kurzů 250 265 

Úspěšní účastníci aktivačních kurzů 200 258 
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Vstupující do rekvalifikačních kurzů 275 270 

Úspěšní účastníci aktivačních kurzů 240 245 

Vytvoření nových pracovních míst 50 53 

 
Podrobné informace o projektu jsou uvedeny na webu http://prevence.bitcz.cz/  
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