Projekt:
Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a
Šluknovského výběžku – CESTA, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785
(zkrácený název: „Děčínsko jsme my“)

Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou
zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín,
Varnsdorf, Rumburk a Šluknov, tzn. zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost.
Projekt bude realizován v regionálním partnerství Úřadu práce ČR, škol, místních
samospráv a neziskového sektoru.
Projekt je plánován na období 29 měsíců a řeší zejména místní regionální specifika
mikroregionu Děčínska při péči o cílovou skupinu.
Realizace projektu:

1.6.2016 – 31.10.2018

Rozpočet projektu:

23.683.116,-Kč

Realizátor projektu:

Ústecký kraj

Partneři projektu:

Evropská obchodní akademie, Děčín
Úřad práce České republiky
WomenNet o.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
WHITELIGHT I.

Cílová skupina:

Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve
vzdělávání nebo v profesní přípravě

Popis cílové skupiny:

a) sociálně vyloučení či ohrožené sociálním vyloučením,
kteří předčasně ukončili vzdělávání a ocitli se ve slepé
uličce, postrádají kvalifikaci, dovednosti což snižuje jejich
šanci na získání zaměstnání i finančních zdrojů,
b) absolventi SŠ a SOU, kteří ukončili školský systém a
jsou motivování poprvé vstoupit na trh práce,
c) absolventi VŠ, kteří ukončili VŠ vzdělávání, mají
odbornost, kvalifikaci a hledají udržitelné zaměstnání v
regionu Ústeckého kraje (ÚK),
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d) mladí lidé s motivací vytváření mikropodniků a
s absencí podnikatelských kompetencí,
e) imigranti a ostatní cizinci
f) lidé ohrožení sociálním vyloučením z jiných důvodů
(mladí lidé po výkonu trestu, opouštějící dětské domovy,
diagnostické ústavy, mladé maminky po mateřské
dovolené)
Kvantifikace cílové skupiny: zapojení min. 180 osob do projektu, z toho:
 55 Děčín
 45 Varnsdorf
 35 Šluknov
 45 Rumburk
Realizované aktivity projektu:
- KA 01 Ustanovení expertní poradenské opory v podobě odborné pracovní skupiny
- KA 02 Regionální poradenská pracoviště včetně mobilních poradenských pracovišť
- KA 03 Regionální informační a motivační kampaň
- KA 04 Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu
- KA 05 Modulový poradenský program - PODPORA
- KA 06 Individuální poradenský program - KARIÉRA
- KA 07 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupce cílové skupiny
- KA 08 Program "Podnikatelské vzdělávání"
- KA 09 Odborné vzdělávání a rekvalifikace
- KA 10 Program "Příprava na práci"
- KA 11 Program "Dáváme práci"
- KA 12 Doprovodná opatření
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