
                              
 

 

„Mám velmi nízké příjmy, mám nízkou kvalifikaci, jsem dlouhodobě bez práce, 

sankčně mě vyřadili z úřadu práce, neumím napsat svůj životopis, neumím 

oslovit zaměstnavatele, jsem nejistý při jednání s úřední osobou, chtěl bych 

udělat změny ve svém životě a nemá mě kdo vyslechnout…“ 

Týká se to i Vás?   

Může Vám pomoci projekt 

 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

 CESTA ZE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ 

Období realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 10. 2022 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630 

  

Pomůžeme Vám: 

 ujasnit si představu o vhodném pracovním místě 

 hledat pracovní místo odpovídající Vašim možnostem 

 rozšířit Vaše znalosti a dovednosti 

 oslovit a jednat s případným zaměstnavatelem 

 

  

Nabízíme Vám: 

 možnost placené praxe u zaměstnavatele 

 možnost doprovodu na pracoviště 

 příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu 

 zvýšení úrovně dávek hmotné nouze 

 
 
 
 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 



                              
 

 

  

Kdo může být účastníkem projektu? 

 

Lidé ohroženi sociálním vyloučením, tedy dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s nízkou 

kvalifikací, lidé nejistí v jednání s institucemi, lidé se špatnou zkušeností se 

zaměstnavateli. 

  

Co můžete účastí v projektu získat? 

 

Orientaci na trhu práce – přehled vhodných volných míst přímo pro Vás, pomoc při 

získání nových znalostí a dovedností /např. práce na PC, psaní životopisu, 

vyhledávání nabídek práce/, naučit se jednat se zaměstnavatelem, pomoc řešení 

případných potíží na pracovišti, poznávání nových lidí. 

  

Náš pracovník s Vámi bude 

 

řešit Vaše představy o zaměstnání, vyřizovat formality, doprovázet Vás na jednání 

se zaměstnavatelem, pomůže Vám zaučit se v pracovním procesu, nasměrovat Vás 

v případě dalších obtížných situacích  /bydlení, dluhové poradenství, právní poradna 

a podobně/. 

  

Kontaktujte nás na naší pobočce: 

MESADA, z. s. 

nábřeží 1. máje 2518 

397 01 Písek 

 

  Dušková Monika: mob.: 608 860 426, e-mail: duskova@mesada.eu 

  Šoulová Kristýna, DiS.: mob.: 778 505 810, e-mail: soulova@mesada.eu 

 
 

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 
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