Návrat do zamestnán po onkologické nemoci
Projekt organizace Amelie, která se dlouhodobě věnuje problematice
života s onkologickou diagnózou
Nabízíme účast v projektu, který Vám pomůže:
• uvědomit si své silné stránky a možnosti jejich využití v pracovním životě
• získat informace o trhu práce a naučit se v něm pohybovat
• najít pracovní uplatnění, kde budete moci své dovednosti využít
• udržet si nové zaměstnání
Projekt je určen pro Vás, splňujete-li následující podmínky:
• prošli jste onkologickou léčbou
• pobíráte invalidní důchod (1., 2. nebo 3. stupně)
• žijete ve Středočeském kraji (není nutné trvalé bydliště)
• jste v produktivním věku, tzn. starší 18 let a nepobíráte starobní důchod
Kolik budete platit?
Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány ZDARMA.
Nabízíme částečnou úhradu dopravy a stravného.
V rámci projektu zajistíme zdarma hlídání Vašich dětí.
Jaký bude průběh projektu?
Po dobu pěti měsíců budete docházet každý týden na dvě pracovní
setkání, která probíhají nejčastěji v dopoledních hodinách především
v Praze a částečně v Příbrami.
Jednotlivá kola projektu budou zahájena v těchto termínech:
leden 2014 / červen 2014 / říjen 2014.
Více informací naleznete na: www.amelie-os.cz/cz/zamestnavani
Kontaktujte nás:
na e-mailu infoprojekt@amelie-os.cz nebo telefonu 608 458 304,
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín (vstup ze Sokolovské ulice).
Tento projekt s reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00192 vznikl v rámci OP LZZ, který je financován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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5 kroku do nového zamestnání
Individuální podpora
Konzultace s koordinátorem zaměstnávání, sociálním
pracovníkem a psychologem Vám pomohou ujasnit si
směřování Vaší profesní kariéry, připravit se na pracovní
pohovory a odpoví na pracovně-právní dotazy.

Učení se praxí
Získané dovednosti si vyzkoušíte v projektech. V týmu
připravíte a zrealizujete malý projekt, v partnerských
firmách absolvujete přijímací řízení v reálných
podmínkách.

Vzdělávání
11 praktických seminářů Vás naučí, jak a kde hledat
zaměstnání a sestavit přehledný životopis, zorientuje Vás
v pracovním právu a naučí zvládat zaměstnání s ohledem
na aktuální fyzickou a psychickou kondici.

Pracovní stáž
Reálné pracovní zatížení si můžete vyzkoušet na
krátkodobé placené stáži, kterou Vám domluvíme
u našich partnerů.

Zprostředkování zaměstnání a dlouhodobá podpora
Po ukončení programu obdržíte certifikát o absolvování
programu, což zvýší Vaše šance získat pracovní místo.
V kontaktu zůstaneme i nadále – podpoříme Vás
v začátcích na nové pozici.

