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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Projekt: NEKONČÍME V PADESÁTI 
 
Projekt „Nekončíme v padesáti“ byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost na základě doporučení výběrové komise ze dne 25. 7. 2014 

Projekt „Nekončíme v padesáti“  

podpořil zaměstnání u 31 osob z našeho regionu 
 
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné je realizátorem projektu Nekončíme 

v padesáti, do kterého se zapojilo 97 nezaměstnaných lidí z Karviné, Orlové, Havířova a jejich okolí. 

Jak již z názvu vyplývá, projekt byl určen zájemcům, kterým již bylo 50 let, a kteří hledali nové 

uplatnění na trhu práce. Lidé v tomto věku patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, 

proto se projekt zaměřil právě na tuto skupinu a podporu při jejich začlenění na trh práce. 

Projekt nabídl účastníkům individuální poradenské služby v oblasti pracovního uplatnění, 

pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání, doporučení vhodného profesního 

uplatnění odpovídající pracovním dispozicím, ale také rekvalifikační kurzy s možností praxe 

přímo u zaměstnavatele a zprostředkování zaměstnání. Všech aktivity projektu se mohli 

zájemci účastnit zdarma. Záměrem projektu bylo také navázání spolupráce se zaměstnavateli 

z našeho regionu, kterým projekt umožnil získat finanční příspěvek na vytvoření nového 

pracovního místa nebo či na volné pracovní místo obsazené účastníkem projektu. 

Výběr účastníků projektu probíhal ve spolupráci s ÚP Karviná, ale také oslovením 

potenciálních zájemců prostřednictvím médií. Do projektu se zapojilo 97 osob z našeho 

regionu. Všichni se zúčastnili motivačně-poradenského programu, na který navázalo 

individuální poradenství zaměřující se na osobní konzultace a intenzivní práci mezi odborným 

poradcem a účastníkem projektu v oblastech vhodného pracovního uplatnění, zvýšení 

motivace a sebevědomí při vyhledávání pracovních nabídek, doporučení dalšího vzdělávání 

v podobě rekvalifikace či doporučení profesní diagnostiky, ale i zprostředkování zaměstnání. 

Z 97 osob bylo vybráno 20 účastníků, kteří se zúčastnili profesní bilanční diagnostiky. Někteří 

účastníci projektu si rozšířili své vzdělání a zúčastnili se rekvalifikačních kurzu s odbornou 

praxí, celkem jich bylo 41 a úspěšně ukončilo 39. Po celou dobu trvání projektu bylo 

účastníkům projektu poskytováno individuální poradenství. Další aktivitou projektu byl 

monitoring trhu práce, zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst. Po celou 

dobu realizace projektu byl prováděn pravidelný průzkum trhu práce, oslovovali se 



 
 
 

zaměstnavatelé a sbírali se informace o volných pracovních místech v regionu. Z celkového 

počtu 97 účastníku projektu bylo prostřednictvím projektu úspěšně podpořeno 10 osob, 

které byly umístěny na nově vytvořené pracovní místo, a 21 osob bylo umístěno na volné 

pracovní místo.  

 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
 
 
 

 


