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Tisková zpráva 

Jihlava, 31. 10. 2014 – Dne 31. 10. 2014 se konala tisková konference k projektu Prevence – 

změna včas!  Projekt je zaměřený na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. 

Nabízí pomoc nezaměstnaným v evidenci Úřadu práce ČR prostřednictvím efektivního využití 

nástrojů politiky zaměstnanosti.  

Cílovou skupinou projektu jsou krátkodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci Úřadu 

práce ČR méně než 12 měsíců. Pro klienty je v rámci projektu připravena řada projektových aktivit 

od informačních schůzek, sedmidenních aktivačních kurzů, poradenství až po rekvalifikační kurzy, 

uvádí manažerka projektu Ing. Katrin Hromádková. Klienti mají v současné době poslední možnost 

vstoupit do projektu a využít tak jeho možnosti, dodává Hromádková.   

Do projektu vstoupilo od počátku projektu přes 300 zájemců. Projekt nabízí obecné i profesní 

rekvalifikační kurzy. Do konce realizace projektu budou určitě otevřeny rekvalifikační kurzy 

Základy podnikání, Účetnictví s využitím výpočetní techniky a min. dva kurzy Základů obsluhy 

osobního počítače, uvádí manažerka projektu. Projekt bude ukončen na jaře příštího roku. 

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. 

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

dokončení projektu: 

Cílový indikátor Plán/počet dle projektové 
dokumentace 

Současný stav/počet 

Pozvání na informační schůzku 350 465 

Vstupující do projektu 250 317 

Vstupující do aktivačních kurzů 250 259 

Úspěšní účastníci aktivačních kurzů 200 243 

Vstupující do rekvalifikačních kurzů 275 231 

Úspěšní účastníci aktivačních kurzů 240 194 

Vytvoření nových pracovních míst 50 53 
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