
 

 

 

 

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci uplatnit se na 
pracovním trhu    

Komu je projekt určen? 

Projekt Vzdělávání praxí představuje ideální možnost, jak si doplnit nejnovější profesní poznatky a 
dovednosti přímo v reálném firemním prostředí. Jeho účastníci si podstatně zvýší šance na získání 
nového či udržení stávajícího zaměstnání. Projekt pomáhá osobám ohroženým na trhu práce a 
propojuje právě zájemce o získání nových znalostí a zkušeností s firmami, které naopak chtějí 
prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na 
pracovním trhu co nejsnadnější. Konkrétně je tedy projekt určen lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči 
o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným 
nebo lidem ve věku nad 50 let. 

Jaké získají účastníci projektu výhody?  

Účast na projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší účastníkům řadu výhod. Ti si mohou zlepšit 
své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti, získat nové znalosti, díky kterým vyhoví současným 
požadavkům trhu práce. Mají možnost si v praxi vyzkoušet jinou profesi či povolání, nebo se zdokonalit 
v tom současném. Navíc mohou přesvědčit budoucího potencionálního zaměstnavatele o svých 
kvalitách a získat případně i zaměstnání. Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet se o 
práci, získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější. 

Jaké výhody získají firmy zapojené do projektu? 

Poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy, živnostníci či neziskové organizace) mohou navázat 
spolupráci s osobami, které mají chuť se aktivně vzdělávat, mají možnost získat nového budoucího 
zaměstnance, kterého si vyzkouší v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají 
kompenzaci vynaložených nákladů.  

Jaké pozice jsou v rámci vzdělávání praxí nabízeny? 

Účastníci si mohou vybrat z celé řady nabízených pozic u jednotlivých firem, které se do projektu 
přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu 
z velkého spektra oborů. Jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, 
ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, 
marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání praxí účastníka provází zkušený a 
zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.   
 
Kde lze najít podrobné informace k účasti v projektu? 

Bližší a detailní informace je možné najít na webových stránkách projektu www.vzdelavanipraxi.cz nebo 
na facebook.com/vzdelavanipraxi. Uchazečům i firmám je k dispozici také Regionální projektový 
manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace, které s projektem souvisí, zodpoví 
případné dotazy a pomůže s registrací do projektu. Po předchozí domluvě jsou možné i bezplatné 
konzultace v regionální kanceláři.  

Kontakty 

Regionální manažer pro Vysočinu a Jihočeský kraj   
Mgr. Jana Kourková 
Tel. 778 728 831 
E-mail: jana.kourkova@fdv.cz 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/


Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce 
a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


