MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ POMÁHÁ ZVÝŠIT ZAMĚSTNANOST
Již 12 osob z území MAS Jižní Haná, získalo pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců a dostali tak
možnost vyzkoušet si, zda se dokáží na pracovním trhu uplatnit, a to v režimu pracovního místa
podpořeného zaměstnavateli mzdovým příspěvkem a zároveň s podporou osobního konzultanta,
vzdělávání a skupinových konzultací vedoucích ke zlepšení znalostí a dovedností užitečných k uplatnění
se a udržení na trhu práce. Několik z nich od svého zaměstnavatele návazně obdrželo pracovní smlouvu
na dobu neurčitou a získali tak trvalé zaměstnání nebo vybaveni znalostmi a zkušeností našli
zaměstnání jinde, případně si ověřili, že díky flexibilním pracovním místům lze skloubit pracovní a
rodinný život, získali sebedůvěru, dokáží definovat svůj cíl v pracovní oblasti a vykročit mu vstříc.
„V projektu usilujeme o smysluplnou podporu osob z cílových skupin, a také účelné využití rozpočtu
projektu, který v míře 5 % spolufinancujeme, zbylé prostředky tohoto bezmála dvou milionového
projektu jsou dotací v rámci Operačního programu Zaměstnanost; uvedl Jiří Schaffer, předseda
Mikroregionu Jižní Haná, svazku obcí, který je nositelem projektu, a pokračuje: „Mikroregion Jižní Haná
je svazkem obcí Hulín, Chropyně, Tlumačov a Kvasice; dosavadní aktivity projektu se realizovaly
v obcích Chropyně a Hulín, odkud pocházejí účastníci projektu a působí zde i všech pět zapojených
zaměstnavatelů; projekt ale vždy byl a do konce října 2022 je otevřen uchazečům o zaměstnání a
zaměstnavatelům ze všech 11 obcí území MAS Jižní Haná.“
Projekt „Jižní Haná – podpora zaměstnanosti v území“ se nachází v posledním půl roce své realizace,
nabídka aktivit vedoucích k posílení postavení cílových skupin na trhu práce je stále aktuální individuální podpora, a to i formou dnes tolik populárního a ceněného koučinku, vzdělávání v oblasti
osobního rozvoje, komunikačních dovedností, řízení času, IT oblasti, ergonomie pracovního místa nebo
motivační semináře ukazující, že skloubit osobní a pracovní život lze. Co může být zajímavé pro
zaměstnavatele v regionu, projekt má ještě kapacitu k až čtyřměsíční finanční podpoře flexibilního
pracovního místa obsazeného účastníkem projektu. V případě zájmu o semináře nebo nabídky volného
pracovního místa neváhejte kontaktovat manažerku projektu M. Polákovou, tel. 730 163 803, email:
mikroregionjiznihana@seznam.cz.

Semináře jsou realizovány interaktivní formou
a s respektem k potřebám účastníků projektu.

