
Kontaktní místa
bit cz training, s.r.o.

Olomouc
Hodolanská 32
779 00, Olomouc
tel.: +420 773 850 805
e-mail: olomouc@bitcz.cz

Přerov
Šířava 1295
750 02, Přerov
tel.: +420 773 850 807
e-mail: prerov@bitcz.cz

Prostějov
Olomoucká 116
797 10, Prostějov
tel.: +420 773 850 806
e-mail: prostejov@bitcz.cz

Šumperk
Generála Svobody 48/22
787 01, Šumperk
tel.: +420 777 926 447
e-mail: sumperk@bitcz.cz

Jeseník
Habrová 996/6
790 01, Jeseník
tel.: +420 773 850 803
e-mail: jesenik@bitcz.cz

Je Vám maximálně 25 let?

Jste absolventi SŠ?

Potřebujete poradit se zahájením 

činnosti OSVČ?

Chcete začít podnikat a máte obavy?

Potřebujete pomoc při startu?

Chybí Vám praxe u zkušených 

podnikatelů?

Využijte služeb nového projektu 

„Podnikaví absolventi“ financovaného 

prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost z 

Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vhodnou formou 

vzdělávání zvýšit zaměstnatelnost cílové 

skupiny a současně přispět k jejich 

udržení se na trhu práce.

Projekt realizuje vzdělávací společnost 

bit cz training, s.r.o.

Doba realizace projektu:  

březen 2013–únor 2015

absolventi
podnikaví

Individuální přístup
  Motivační program
Rekvalifikace dle nabídky

               Příspěvky na dopravu
Odborná praxe 
u zaměstnavatele



Projekt je určen uchazečům ve věku do 
25 let, kteří jsou absolventy SOŠ 
s vyučením či maturitou. 

Co Vám můžeme nabídnout?
Individuální poradenství ke každému 
účastníkovi

V rámci přístupu ke každému účastníkovi 
Vám odborný poradce pomůže 
v oblastech:

• výběr a tvorba strategie podnikání
• daňové poradenství
• finanční řízení
• právní poradenství, atd.

Projektové aktivity jsou zaměřeny 
především na motivační program, 
zvyšování kvalifikace pomocí 
rekvalifikačních kurzů, zlepšení orientace 
na trhu práce, odborná praxe 
u zkušených podnikatelů a individuální 
přístup odborného poradce ke každému 
účastníkovi před zahájením podnikání 
a během prvních měsíců podnikání.

Pomoc můžete očekávat od zkušeného 
realizačního týmu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení 
možnosti nezaměstnaných absolventů 
středních škol uplatnit se na trhu práce 
formou sebezaměstnání v oborech, které 
vystudovali, zejména řemesla. 

Projekt má pomoci cílové skupině 
především v těchto oblastech: 

• vstup na trh práce, 
• motivace účastníků, 
•  získání znalostí a dovedností v rámci 

rekvalifikací, 
•  zajištění odborné praxe 

u zaměstnavatelů,
•  získání zkušeností a znalostí při 

zahajování podnikání

Zlepšete své dovednosti nutné pro 
uplatnění se na trhu práce: 

•  komunikace, asertivita, jednání s úřady 
a se zákazníky

•  podnikavost, rozvoj nápadů a jejich 
realizace

• sebeprezentace
• ekonomické a právní normy
•  objevit své silné stránky a naučit se je 

prodat

Nabízené rekvalifikační kurzy
Základy podnikání 

 Specialista efektivnosti podnikání – dle 
osnov EBC*L úroveň A

Finanční příspěvky při účasti v projektu
• na dopravu
• na občerstvení v době školení

Více informací se dozvíte
na střediscích společnosti bit cz training, 
s.r.o. v Olomouci, Prostějově, Přerově, 
Šumperku a Jeseníku, nebo na na  
www.bitcz.cz

Poznejte své silné stránky 
a začněte podnikat!

   Informace pro uchazeče


