
 
 

RESTART  50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením 
v regionu Uničovsko CZ.1.04/3.3.05/96.00134 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Realizované aktivity  
Poradenské činnosti 

Prioritním prvkem poradenských činností bude pomoc klientovi při řešení jeho problémů spojených 

se ztrátou zaměstnání a při řešení problému souvisejícího s jeho znevýhodněním při hledání nového 

pracovního uplatnění. Poradenskou činnost může využít celkem 24 osob. Veškeré služby bude 

poskytovat lektor aktivizačních a poradenských aktivit – psycholog. 

Bilanční a pracovní diagnostika 

Hlavní obsahová náplň aktivity bude spočívat v individuálním posouzení klientova potenciálu 

uplatnění na pracovním trhu. Bilanční a pracovní diagnostika bude probíhat výlučně jako individuální 

sezení, neboť každý klient řeší jiné problémy spojené s nezaměstnaností a znevýhodněním. Testování 

bude probíhat 7 hodin a klient do 14 dnů od testování obdrží kariérní plán (zprávu). 

Tuto aktivitu absolvuje celkem 24 osob. Diagnostika bude zajištěna lektorem - psychologem, který má 

dostatečné zkušenosti.  

Aktivitu bude zajišťovat zkušený psycholog, který následně každému klientovi zpracuje kariérní plán 

(zprávu). 

Motivační aktivity 

Hlavním cílem bude pomoc klientovi nastartovat proces k úspěšnému vyhledávání zaměstnání a jeho 

udržení, jelikož opakovaný neúspěch při hledání nového zaměstnání vede mnoho osob i ke ztrátě 

snahy a zájmu nalézt si nové povolání.  

pomoc klientovi pochopit situaci, proč je klient bez zaměstnání a zjištění příčin, naučit klienta své 

schopnosti správně prezentovat, komunikovat... 



Celkem se motivačních aktivit zúčastní 22, po řádném ukončení všichni účastníci obdrží osvědčení o 

absolvování.  

Motivační aktivity povede zkušený lektor. 

Rekvalifikační kurz  - Údržbářské práce 

Absolvent kurzu zná druhy materiálů a technologií pro opravy a údržbu domovního fondu, umí vybrat 

vhodný druh pro danou opravu. Zná různé druhy strojů a nástrojů pro údržbářské práce a umí je 

vhodně použít při práci. Umí samostatně provádět opravy a údržbu domovního fondu například v 

oblasti zednických prací, elektrikářských prací, instalatérských aj. 

Rozsah rekvalifikace je stanoven na cca 300 hodin a skládá se z teorie a praktické přípravy. Součástí 

kurzu bude i závěrečné ověření získaných znalostí. Celkový počet účastníků je stanoven na 6 

účastníků. 

Rekvalifikační kurz  - Údržba veřejné zeleně 

Absolvent kurzu zná zakládání  a udržování zeleně, ošetřování okrasných dřevin a květin, Zakládání a 

ošetřování trávníků. Absolvent kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě 

veřejné zeleně měst a obcí, uplatní se také v zahradnických provozech, které se zabývají pěstováním 

okrasných stromů a keřů aj. 

Rozsah rekvalifikace je stanoven na cca 100 hodin a skládá se z teorie a praktické přípravy. Součástí 

kurzu bude i závěrečné ověření získaných znalostí. Celkový počet účastníků je stanoven na 14 

účastníků. 

Podpora uplatnění na trhu práce 

Klientům, kteří se úspěšně zapojí a dokončí klíčové aktivizační a rekvalifikační kurzy, bude nabídnuto 

u zaměstnavatelů působících na Uničovsku pracovní místo, které nově vznikne právě pro účastníky 

projektu.  

V rámci projektu budou u následujících organizací vytvořena pracovní místa: 

obec Dlouhá Loučka, obec Paseka, obec Nová Hradečná, obec Lipinka, obec Troubelice, obec 

Šumvald, obec Medlov, TAGROS a.s., Milan Mazák, obchodní družstvo Dlouhá loučka a Bronislav 

Polívka.  

Celkem bude zaměstnáno 18 osob po dobu 10 měsíců.  

 


