ANOTACE PROJEKTU „MÁŠ NA TO PODNIKAT A PRACOVAT!“
Žadatel:
BEC družstvo - Business and Employment Co-operative, M. R. Štefánika 318/1, Šumperk
Tel: 777 793 714 nebo 777 606 368 nebo, E-mail: info@bec-coop.cz, web: www.bec-coop.cz

Cílová skupina:
o Osoby z území celé ČR mimo Prahu, prioritně z území MAS Šumperský venkov, potažmo Ol. kraje
o Ekonomicky neaktivní osoby.
o Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

o Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Jedná se o osoby, které splňují alespoň
dvě z níže uvedených charakteristik:
 osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle
než 5 měsíců,
 osoby mladší 25 let,
 osoby ve věku 50 a více let,
 osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2),
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace.
o Propuštění zaměstnanci.
Místo realizace:
 Olomoucký kraj (OLK)
 Území MAS Šumperský venkov:
Dolní Studénky, Hrabišín, Libina, Nový Malín, Bludov, Dlouhomilov, Sobotín, Hraběšice, Oskava,
Rejchartice, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice,
Vernířovice.

Doba realizace (počet měsíců):
 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 (24 měsíců)

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je umožnit 10-15 osobám z území MAS Šumperský venkov, resp. Olomouckého kraje, návrat
na trh práce formou nalezení vhodného zaměstnání nebo rozjezdu vlastního podnikání. Cíle bude dosaženo
kombinací aktivit projektu, které budou realizovány na míru jednotlivým účastníkům.

SHRNUTÍ PROJEKTU:
Účastníci projektu, kteří plnohodnotně absolvují všechny projektové aktivity, budou po skončení projektu v
mnohem lepší situaci vzhledem k trhu práce než v době jejich nástupu do projektu, někteří z nich si najdou
práci, někteří založí vlastní podnikání. 8 z nich získá přímou podporu v podobě vytvoření pracovního místa u
zaměstnavatelů nebo v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva formou testování podnikání na
dobu 6-12 měsíců. Předpokládáme, že ostatní účastníci získají práci bez podpory mzdových příspěvků díky
cílené práci s účastníky (vzdělávání pro udržitelné uplatnění na trhu práce, specifické vzdělávání rekvalifikace na míru, kurz rozvoje základních kompetencí) a systematické komunikaci se zaměstnavateli.

HARMONOGRAM PROJEKTU:
1. Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků - I. cyklus 01 - 06/21, II. cyklus 01 - 03/22
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvodní kariérní workshopy - I. cyklus 06 - 07/21, II. cyklus 04 - 05/22
Workshopy klíčových kompetencí - I. cyklus 07 - 09/21, II. cyklus 05 - 07/22
Podnikatelské akcelerační workshopy - I. cyklus 07 - 09/21, II. cyklus 05 - 07/22
Specifické vzdělávání pro udržitelné uplatnění na trhu práce - 07/21 - 12/22
Vytváření pracovních míst - 11/21 - 12/22
Testování podnikání - 11/21 - 12/22
Individuální a skupinové poradenství - 10/21 - 12/22

VÝSTUPY PROJEKTU:





30 zájemců o vstup do projektu,
20 účastníků projektu,
10 -15 účastníků projektu absolvuje akcelerační program,
4 účastníci projektu získají šestiměsíční mzdový příspěvek na testování svého podnikání.
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