
 
 

Nový projekt OHK Hodonín 

Cesta k práci na Hodonínsku 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015509 

Termín realizace: 9/2020 – 12/2022 

 
Všechny aktivity jsou hrazeny v rámci projektu „Cesta k práci na Hodonínsku“ 

 
Koordinátor projektových aktivit: Bc. Tomáš Synek, 736 612 400, info@ohkhodonin.cz 

 
Okresní hospodářská komora Hodonín realizuje projekt pro níže uvedené osoby, které 
spadají do jednotlivých cílových skupin. Těmto osobám budeme chtít nabídnout vstup do 
projektu a následné výhody, které plynou z účasti v projektu. Co vše můžeme nabídnout 
osobám, které spadají do cílových skupin je uvedeno níže.  
 
 
Specifikace cílové skupiny: 
 

- Mladé osoby do 25 let s dokončeným i nedokončeným základním vzděláním, 
dokončeným a nedokončeným středním vzděláním s výučním listem a osoby 
s dokončeným i nedokončeným středním vzděláním s maturitou včetně všech 
absolventů. 

- Osoby pečující o dítě do 15 let, především osoby pečující o dítě do 6 let věku, které 
plánují na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené 

- Osoby pečující o osobu blízkou 
- Osoby starší 54 let věku 
- Zaměstnanci, kterým končí smlouva na dobu určitou 
- Zaměstnanci, se kterými je rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele 

v souvislosti s organizačními změnami 
- Zaměstnanci propuštění na základě – hromadného propouštění 

 
Uchazeči musí mít trvalý pobyt na území ORP Hodonín, mimo města Hodonín. 
 
Města a obce, které spadají do území ORP Hodonín 
 

- Čejč 
- Čejkovice 
- Dolní Bojanovice 
- Dubňany 
- Josefov 
- Hrušky 
- Lanžhot 
- Ladná 
- Kostice 
- Týnec 
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- Tvrdonice 
- Moravská Nová Ves 
- Moravský Žižkov 
- Lužice 
- Mikulčice 
- Mutěnice 
- Nový Poddvorov 
- Prušánky 
- Rohatec 
- Starý Poddvorov 
- Terezín 

 
 

Výhody projektu pro účastníky 
 
- Klíčová aktivita (Aktivizace a motivace CS) 
- Klíčová aktivita (Pracovní diagnostika a kariérní poradenství pro CS) 
- Klíčová aktivita (Poradenství právní a finanční pro CS) 
- Klíčová aktivita (Rekvalifikační kurzy pro CS) 
- Klíčová aktivita (Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání pro CS) 

 
 

Klíčová aktivita (aktivizace a motivace CS) 
 
Pro účastníky bude vytvořen program zaměřený na motivaci, rozvoj kompetencí a 
dovedností. Vzdělávací program – 40 hodin výuky (10 dní po 4,5 hodinách). Program bude 
pořádán v prostorách OHK Hodonín na adrese Kasárenská 4, 695 01 Hodonín  
(II. patro). 
 

- Motivační program 
- Sebereflexe 
- Motivace 
- Úvod do pracovně – právní problematiky 
- Orientace na trhu práce 
- Příprava na vstup/návrat do zaměstnání 
- Finanční gramotnost 
- Druhy a typy pracovních úvazků 

 
Klíčová aktivita (Pracovní diagnostika a kariérní poradenství pro CS) 
 
V této klíčové aktivitě bude realizováno individuální poradenství pro účastníky projektu, 
a to v oblasti pracovního a kariérového poradenství. Poradenství bude probíhat 
v prostorách OHK Hodonín na adrese: Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (II. patro). 
1 účastník/7 hodin 
 

- Pracovní diagnostika 
- Tvorba životopisu a motivačního dopisu 
- Odhalení silných a slabých stránek účastníka projektu 

 
Klíčová aktivita (Poradenství právní a finanční pro CS) 
 
Aktivita bude realizována na adrese Kasárenská 4, 695 01 Hodonín II. patro formou 
individuálních poradenství s odborníky v dané oblasti (právníky, experty na oddlužení, 
psychology).  



Na každého účastníka je vymezeno až 15 hodin individuálního poradenství (např. 5 hodin 
s právníkem, 5 hodin s expertem na oddlužení, 5 hodin s psychologem). 
 
Klíčová aktivita (Rekvalifikační kurzy pro CS) 
 
Osoby pečující o dítě do 15 let věku/o osobu blízkou 

- Účetnictví s využitím výpočetní techniky 
- Personalista 
- Kurzy PC 
- Manažer projektu 
- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 
Mladé osoby do 25 let věku 

- Kurzy PC 
- Digitální marketing 
- Řidičský průkaz sk. B 
- Řidičský průkaz sk. B vč. profesního vzdělávání 
- Personalista 
- Svářečské kurzy 
- Obsluha VZV 

 
Osoby starší 54 let věku 

- Obsluha VZV 
- Údržbářské práce 
- Úklidové práce se zaměřením na domácnost 
- Svářečské kurzy 
- Řidičský průkaz sk. B 

 
Rekvalifikační kurzy jsou návrhem, který vzešel z poptávky trhu. 

 
Klíčové aktivita (Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání pro CS) 
 
Cílem této aktivity je zprostředkovat zaměstnání účastníkům projektu. Zaměstnavatelům 
nabídneme mzdový příspěvek na Vaši mzdu po dobu 6 měsíců. 
 
Další výhody:  
Cestovné, příspěvek na hlídání dětí/osobu blízkou, mzdové příspěvky zaměstnavatelům. 
 
 
 
 

Máte zájem se zapojit do našeho projektu „Cesta k práci na 
Hodonínsku“, kontaktujte nás na níže uvedeném čísle. 

 
Koordinátor projektových aktivit: Bc. Tomáš Synek, 736 612 400, info@ohkhodonin.cz 
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