Informace o projektu Chance to Go
Cílem projektu Chance to Go je zlepšit postavení 20 znevýhodněných nezaměstnaných mladých lidí na trhu
práce prostřednictvím 2měsíčních pracovních stáží v Německu a dalších podpůrných ak vit.
Projektu se mohou účastnit mladí nezaměstnaní lidé ve věku od 15 do 30 let z Moravskoslezského kraje
splňující některé z těchto podmínek:
a) osoby s nejvýše dokončeným základním vzděláním bez dalších podmínek,
b) osoby s nejvýše dokončeným SŠ vzděláním, které jsou klienty nebo bývalými klienty zařízení pro
výkon ústavní výchovy, tj. osoby, které ústavní výchovu opus ly nejdéle před 5 lety,
c) osoby se SŠ vzděláním prokazatelně neak vní nebo nezaměstnané min. 1 rok.
d) osoby s nejvýše dokončeným SŠ vzděláním, které jsou zdravotně znevýhodněné nebo pos žené (I.
nebo II. stupeň invalidity).
Výše uvedené podmínky musí účastníci splňovat k datu vstupu do projektu.
Proběhnou tyto ak vity:
1. Příprava na zahraniční stáže:
a) individuální vstupní poradenství – 02 – 03/2021,
b) intenzivní kurz němčiny – 90 vyučovacích hodin (03 – 06/2021 – 6 vyuč. hod./týden),
c) pohovor se zástupcem německého dodavatele, který zajišťuje stáže (05/2021),
d) týdenní pobytový přípravný kurz v Beskydech (06/2021),
e) školení pracovněprávních předpisů – 6 hod. (06/2021),
f) kurz ﬁnanční gramotnos – 18 hod., tj. 3 x 6 hod. (06/2021),
g) informační schůzka k organizaci cesty – cca 2 hod. (06 - 07/2021)
Podmínky pro odjezd na zahraniční stáž: složení zkoušek z němčiny, min. 65% účast na skupinových
ak vitách.
Nepovinné ak vity: individuální ﬁnanční a dluhové poradenství.
Do ukončení pro epidemických vládních opatření realizujeme kurzy online.
2. Zahraniční stáž: 07 – 08/2021, Wernigerode, Německo.
8týdenní odborná praxe u německých zaměstnavatelů z různých oborů. Stáže budou vybrány na
míru individuálním dovednostem a potřebám účastníků. Účastníkům je hrazena doprava
(mikrobusem z Ostravy), ubytování, stravné (45 €/den), kapesné (5 €/den) a cestovní pojištění.
Celkem cca 70 s. Kč. Práce 4 dny v týdnu, jeden den v týdnu je věnován výuce němčiny a
skupinovým ak vitám (hodnocení průběhu stáží, výměna zkušenos apod). O víkendu volitelný
společný program (výlety apod.). Po celou dobu stáží je na místě přítomen český doprovod,
účastníci s ním mohou řešit jakékoli problémy i individuálně.
3. Následná fáze:
Skupinové ak vity:
a) hodno cí setkání účastníků po návratu do ČR (4 hod.) – 09/2021,
b) kurz tvorby digitálních příběhů (3 x 6 hod.), kurz přípravy na trh práce (3x 6 hod.) – 09 –
10/2021,
c) individuální ak vity: podpora při hledání zaměstnání a koučink, zajištění rekvaliﬁkace nebo
dalších odborných kurzů, individuální ﬁnanční a právní poradenství. Termín: 09/2021 – 12/2021.
Všechny ak vity jsou pro cílovou skupinu bezplatné, projekt je ﬁnancován z ESF ČR, Operačního programu
Zaměstnanost.
Realizátor: Rovnovážka, z. s., www.rovnovazka.cz
Provozovna: 28. října 165/68, 709 00 Ostrava (budova Zepter, 4. patro, kancelář č. 405)
Kontaktní osoba: Bc. Klára Tidrichová, Tel: +420 736 140 697 po – pá 8 – 14 hod.
e-mail: klara. drichova@rovnovazka.cz

