
 

 
 

V Z D Ě L Á V E J  S E  A  P O D N I K E J !  
CZ.1.04/2.1.01/74.00217 

Cílem projektu je připravit zájemce/zájemkyně, nebo uchazeče/uchazečky  na zahájení podnikání, nebo 
nalezení nového pracovního místa. 
 
Pro koho je VZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ! určena 

 Zájemce/zájemkyně o zaměstnání - osoby pečující o dítě do 15 let věku 

 Uchazeče/uchazečky o zaměstnání - osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 
měsíců, nebo i  osoby pečující o dítě do 15 let věku 
 

Co Vám VZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ nabízí 
• Motivačně poradenský program (40 hodin) 

Vzdělávací aktivita s prvky skupinového a individuálního poradenství 
zaměřené na rozvoj kompetencí, které povedou k uplatnění se na 
trhu práce 

• Bilanční diagnostika (3 dny) 
Komplexní posouzení Vašich schopností a možností uplatnění se na 
trhu práce 

• Rekvalifikační kurz základy podnikání (150 hodin) 
Osvojení si dovedností a vědomostí potřebných pro zahájení vlastní 
podnikatelské činnosti 

• Obhajoba podnikatelského záměru (5 hodin) 
Obhajoba Vašeho podnikatelského záměru a posouzení jeho 
životaschopnosti a reálnosti před zkušební komisí 

• Poradenství před zahájením podnikání  
Každý účastník projektu může využít v průměru 3 individuální 
poradenské hodiny pro rozjezd svého podnikání 

• Zahájení podnikání nebo umístění na pracovní místo  
Aktivní pomoc při zahájení podnikání, nebo umístění na trhu práce (vytvoření, vyhledání a 
zprostředkování pracovních příležitostí 

 
Další opatření – podpoření účastníků 

• úhrada jízdného do a z místa konání projektové aktivity 
• stravné formou stravenky v hodnotě 80,- Kč/den  za každý den účasti na aktivitách projektu 
• příspěvek na péči o dítě  

 
Místa konání 
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, příp. další lokality Moravskoslezského kraje dle zájmu 
 
Cena 
Projekt je plně Financován v rámci OP LZZ z Evopského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
 
Informace a kontakty 
POE, spol. s r. o.,   Koordinátorka projektu  Vedoucí projektu 
 Varenská 49,     Andrea Plecháčková   Ing. Jiří Čmucha 
702 00  Ostrava    tel.: 596639540    tel.: 596657241 
IČ: 49608312    mobil: 736626899   mobil:603474812 
DIČ: CZ49608312   e-mail: andrea.plechackova@poe.cz e-mail:  jiri.cmucha@poe.cz 
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