
 

 
 

Začněte s námi Vaši 

C E S T U  K  Ú S P Ě C H U   
CZ.1.04/2.1.01/74.00296 

Projekt CESTA K ÚSPĚCHU je projekt, který Vám umožní získat nové pracovní místo a připravit se na 
výkon Vašeho nového povolání. Cesta k úspěchu je plně financovaná v rámci OP LZZ Evropským 
sociálním fondem a z rozpočtu České republiky. 

Cílem tohoto projektu je Vám, uchazečkám a uchazečům o zaměstnání, pomoci najít vhodné pracovní 
místo v žádaném oboru na trhu práce, pro které máte předpoklady. 

Pro koho je CESTA K ÚSPĚCHU určena 
Tento projekt je určen pro uchazečky/uchazeče 
a zájemkyně/zájemce do 25 let věku a nad 50 let věku, případně 
pro uchazečky/uchazeče a zájemkyně/zájemce do 25 let věku 
a nad 50 let věku, kteří pečují o dítě do 15 let věku. 

Co Vám CESTA K ÚSPĚCHU nabízí 
Motivačně poradenský program s pracovní diagnostikou 
v rozsahu 44 hodin. 

Rekvalifikace: 

 Základy podnikání (150 hod. výuky + 5 hod. zkouška)  celkem 
3 kurzy, cca 25 osob. 

 Administrativní pracovník (120 hod. výuky + 246 hod. praxe 
+ 6 hod. zkouška) celkem 4 kurzy pro cca 25 osob. 

 Operátor call centra (120 hod. výuky + 240 hodin praxe + 6 
hod. zkouška) celkem 4 kurzy pro cca 25 osob. 

 Obchodní zástupce (100 hod. výuky + 240 hodin praxe + 6 
hod. zkoušek) celkem 4 kurzů pro cca 25 osob. 

Zprostředkování zaměstnání/umístění na nově vytvořené/volné 
pracovní místo. 

Další opatření – podpoření zájemců 

 Proplacení jízdného do a z místa konání aktivity. 

 Stravenka v hodnotě 40,- Kč  za každý den účasti na aktivitách v rámci CESTY K ÚSPĚCHU. 

 Příspěvek na péči o dítě do 15 let věku a další závislé osoby. 

Místa konání 
Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, případně další lokality Moravskoslezského kraje dle 
zájmu. 

Informace a kontakty 
Realizátor projektu Koordinátor Vedoucí projektu 
POE EDUCO, spol. s r. o. Ing. Lenka Vladařová Veronika Kelarová 
Štefánikova 2086/12 tel: 734 305 251 tel:605 274 844 

741 01  Nový Jičín lenka.vladarova@poe-educo.cz veronika.kelarova@poe-educo.cz 


