
Podpora zaměstnanosti cílových 

skupin, tzn.: Uchazeči a zájemci 

o zaměstnání a neaktivní osoby 

ve věku 50 a více let z regionu 

Karvinska



Cílem projektu 50 PLUS

Zvýšit zaměstnatelnost osob starších 
50 let věku

Začlenění těchto osob na trh práce 
prostřednictvím komplexní péče

Podpora umístění na uvolněná 
pracovní místa,

podpora vytváření nových pracovních 
míst v regionu Karvinska



Záměr projektu 50 PLUS

Motivace 
cílové 

skupiny

Dodání 
sebedůvěry

Navrátit 
opětovné 
pracovní 
návyky

Chuť 
uplatnit 

se na trhu 
práce

Změnit negativní 
postoj 

zaměstnavatelů vůči 
cílové skupině



Místo realizace: 

 Pracoviště SOU DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, 

735 72 Petrovice u Karviné

 Moravská 539, 736 01 Havířov - Šumbark

 17. listopadu 211, 735 14 Orlová

Termín realizace:

říjen 2016 do konce ledna 2018



Co Vám může projekt nabídnout?

 Aktivní podporu při hledání nového zaměstnání,

 osobní poradenství v oblasti trhu práce,

 zhodnocení osobních předpokladů vzhledem 

k pracovnímu uplatnění,

 rekvalifikační kurzy s praxí u zaměstnavatele,

 zlepšení postavení na trhu práce,

 zprostředkování zaměstnání.



Co může projekt nabídnout 

zaměstnavatelům

 Možnost získat mzdový příspěvek na nové 

nebo na volné vytvořené pracovní místo,

 možnost získat nové zkušené, motivované 

a rekvalifikované zaměstnance,

 navázání spolupráce s naší vzdělávací organizaci, která 

již řadu let působí v oblasti počátečního i dalšího 

vzdělávání, rekvalifikací a rozvoje lidských zdrojů,

 zdarma zaměstnavatelům vytipujeme na jejich nové 

nebo volné pracovní pozice, v rámci daných možností, 

nové kandidáty z řád účastníku projektu, s ohledem 

na jejich kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti.



Čeho chceme v projektu 

dosáhnout?

Projekt podpoří 
celkem 90 uchazečů 
(včetně zájemců)      

o zaměstnání 
starších 50 let

Zapojení všech 90 
uchazečů                

do motivačně-
poradenského 

programu

Rekvalifikace             
s odbornou praxí    

pro 40 osob

Profesní bilanční 
diagnostika 

pro 20 osob

Zajištění pracovního 
místa pro 30 osob



Informace o projektu

Bc. Kateřina Peterková – 595 391 056

peterkova.katerina@dakol-karvina.cz

http://www.dakol-karvina.cz

mailto:peterkova.katerina@dakol-karvina.cz
http://www.dakol-karvina.cz/

