
 

Prevence - změna včas!, CZ.1.04/2.1.00/70.00024 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Tisková zpráva 

k úvodní tiskové konferenci k projektu Prevence – změna včas!  

 

Cílem této dvouleté zakázky financované z prostředků ESF a rozpočtu ČR je zvýšení zaměstnatelnosti 

a zaměstnanosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření 

politiky zaměstnanosti. 

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

vazbě na Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Dodavatelem zakázky je firma bit cz training, s.r.o. 

Realizace je zaměřena na rychlý návrat uchazečů zpět na trh práce dříve, než ztratí své pracovní návyky 

a uvíznou v pasti dlouhodobé nezaměstnanosti, sdělil manažer projektu Ing. Josef Sobotka. V rámci 

dosažení tohoto cíle projekt klientům poskytne celý balíček služeb a aktivit. Dalším cílem je umístění 

určitého počtu klientů přímo na trh práce s podporou dotovaných pracovních míst. 

V současné době je v projektu přihlášených kolem 100 zájemců, kde 83 z nich již úspěšně absolvovalo 

Aktivační kurz a čeká je rekvalifikace, uvádí Sobotka. 

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do skupiny krátkodobě nezaměstnaných (za 

osoby krátkodobě nezaměstnané jsou považovány ty, které jsou v evidenci Úřadu práce ČR méně jak 

12 měsíců). Projekt je zaměřen především na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti v Kraji Vysočina.  

Cílem je aktivizace cílové skupiny. 

Cílové indikátory: 

1. Bude pozváno 350 osob na informační schůzku a to do naplnění počtu 250 osob vstupujících do 

projektu. 

2. Minimálně 250 osob se zúčastní aktivačního kurzu, z toho minimálně 200 klientů jej úspěšně 

dokončí 

3. Minimálně 275 osob bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů, z toho minimálně 240 klientů jej 

úspěšně dokončí 

4. Maximálně 250 osob bude zařazeno do aktivity individuální poradenství 

5. Bude vytvořeno minimálně 50 nových pracovních míst, z toho muži 25 a ženy 25 

Termín realizace zakázky: 21. 3. 2013 – 21. 3. 2015 

V Jihlavě dne 20. 8. 2013 

Ing. Josef Sobotka 
Manažer projektu 
T: +420774373692 

josef.sobotka@bitcz.cz 


