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Název projektu 

Program podpory ke zvýšení 

uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu 

práce pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených (deprivovaných) lokalitách 

města Mostu 

Zkrácený název projektu 

"DOKÁŽU TO" 

Registrační číslo projektu 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007555 

Doba realizace projektu 

01. 02. 2018 – 31. 01. 2021 

Realizátor projektu 

Naděje – M, o.p.s. 

IČ 254 54 722 

Více informací o projektu najdete 

na  oficiálních webových stránkách 

ESF ČR www.esfcr.cz 

a na webových stránkách příjemce 

podpory www.nadeje-m.cz. 

V 
ážený zaměstnavateli, 

předkládáme Vám informační leták 

k projektu se zkráceným názvem 

„DOKÁŽU TO“ a dovolte nám, abychom Vám ho 

ve stručnosti představili, zvláště pak klíčovou 

aktivitu (KA), týkající se spolupráce  

s Vámi. 

Projekt je realizovaný v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost a jeho hlavním cílem je 

zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených 

nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících 

ve městě Most v sociálně vyloučených 

(deprivovaných) lokalitách "Stovky", 

M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, 

U Věžových domů a Sedmistovky ve společnosti 

a na trhu práce a odstranit či alespoň 

eliminovat bariéry, které jim brání nejen 

v začleňování do společnosti, ale 

i v rovnocenném vstupu a udržení se 

na trhu práce. 

Projekt je zaměřen na individuální práci 

s každým jedincem, s cílem plně 

ho zapojit do sociálního, ekonomického 

a kulturního života společnosti. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.nadeje-m.cz/


O  kterou klíčovou aktivitu se jedná? 

Podpora cílové skupiny k začlenění 

se na trh práce prostřednictvím 

spolupráce s regionálními zaměstnavateli 

(KA 06). 

 

 

C ílovou skupinu projektu tvoří 

minimálně 175 osob sociálně 

vyloučených nebo ohrožených sociálním 

vyloučením, které žijí v sociálně 

vyloučených (deprivovaných) lokalitách 

města Mostu. 

Veškeré administrativní úkony 

spojené s vytvářením pracovních 

míst bude za zaměstnavatele 

vyřizovat specialista pro trh práce. 

Pokud Vás naše nabídka zaujala 

a rozhodnete se s námi 

spolupracovat, kontaktujte nás 

na níže uvedených kontaktech.  

Budeme se těšit na naši budoucí 

spolupráci s Vámi!!! 

Tento tiskový materiál byl vytvořen pro potřeby KA 06 projektu „DOKÁŽU TO“. 

P odpora cílové skupiny k začlenění 

se na trh práce prostřednictvím 

spolupráce s regionálními 

zaměstnavateli (KA 06) 

Za účelem zlepšení postavení cílové 

skupiny na trhu práce i ve společnosti 

bude využíváno aktivní spolupráce se 

zaměstnavateli ve smyslu navázání 

kontaktů a spolupráce specialisty pro trh 

práce se subjekty, které: 

 nabízejí vhodná pracovní místa 

pro účastníky projektu, tzn., že umožní 

zaměstnat např. osoby obtížně umístitelné 

na trh práce, vyžadující zvláštní péči 

při prostředkování práce či při odstraňování 

rizik, spojených se sociálním vyloučením 

atp. 

 podpoří u účastníků projektu obnovení 

či získání pracovních návyků  prostřednictvím 

vytvoření 5 tréninkových pracovních míst 

(PM) s nekolidujícím krátkodobým výdělkem 

s možností mentorské podpory v prvních 

momentech adaptace na zaměstnání ze strany 

specialisty pro trh práce. Na takto zřízené 

pracovní místo je možné čerpat z Aktivní 

politiky zaměstnanosti (APZ). Příspěvek 

na zapracování - příspěvek může úřad práce 

poskytnout zaměstnavateli na základě dohody, 

pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního 

poměru účastníka projektu, který je uchazečem 

o zaměstnání a kterému je při zprostředkování 

zaměstnání věnována zvýšená péče (dle § 33 

výše zákona o zaměstnanosti). Maximální 

doba poskytování příspěvku je 3 měsíce 

a může činit měsíčně nejvýše polovinu 

minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která 

se zapracovává. 

Příjemce finanční podpory a realizátor projektu 

Naděje – M, o.p.s. 

IČ 254 54 722 

se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

Kontaktní údaje: 

Ing. Milena Pešoutová 

Telefon: (+420) 774 501 636 

Email: nadeje-m@seznam.cz 

 

Projekt je realizovaný v Mostě, 

bez  partnerství a po dobu 36 měsíců. 

mailto:nadeje-m@seznam.cz

