
Mám šanci – šance pro nezaměstnané v Děčíně
Děčín – Hlavním cílem pro-
jektu společnosti Praemia
s. r. o. – „Mám šanci“ je pro-
střednictvím komplexního
vzdělávacího, podpůrného
a poradenského programu
podpořit padesát osob znevý-
hodněných na trhu práce, a to
mladistvé do 25 let věku a oso-
bystarší50let.

Program projektu je složen
ze tří částí. Nejprve se zamě-
řujeme na poradenství, které
zahrnuje pracovní diagnosti-
ku, osobní konzultace s od-
borníky a neomezenou dobu
konzultací s osobním porad-
cem.

Osobní poradce bude v tom-
to projektu průvodcem účast-
níka projektem, který nejen
vyslechne, ale také poradí. Zá-

roveň bude zpracovávat po-
třeby účastníka a vhodně ho
umisťovat do rekvalifikač-
ních kurzů a na dotovaná mís-
ta.

Další částí projektu je vzdě-
lávání, které obsahuje tři mo-
duly. Všeobecné vzdělání,
které bude pro všechny klien-
ty projektu povinné a obsahu-
je finanční gramotnost, psaní
životopisu a motivačního do-
pisu, vyhledávání pracovních

příležitostí, etiketu a etiku.
Rekvalifikační kurzy zaměře-
né na zvýšení kvalifikace
účastníka a zároveň prováza-

né s poptávkou regionálních
zaměstnavatelů. A worksho-
py, na kterých si budou účast-
níci vyměňovat zkušenosti,
součástí bude i prezentace za-

městnavatelů v regionu a je-
jich požadavků na potencio-
nálníhozaměstnance.

Poslední částí aktivit pro-
jektu je pracovní část, která
obsahuje ochutnávku řeme-
sel, kdy si účastníci během tří
dnů vyzkouší tři různá řemes-
la, která následně využijí
v rámci svého uplatnění na tr-
hupráce.

Dále mají možnost získat
dotovaná místa na dobu 6 mě-

síců pro lehčí nastartování
pracovní kariéry účastníků.
Celkem je připraveno 36 doto-
vanýchpracovníchmíst.

V případě, že se účastník
v rámci projektu rozhodne za-
čít podnikat, proplatíme mu
zřízení živnostenských listů
a pomůžeme s následným za-
hájením samostatné výděleč-
néčinnosti.

První informační schůzka
projektu bude realizována

vměsíciúnoru2013.
V případě, že byste měli zá-

jem o účast v projektu, kon-
taktujte manažerku pro-
jektu Bc. Andreu Novotnou,
tel: 723 933 559, e-mail:
novotna@praemia.cz, nebo
koordinátorku projektu
Ing. Jaroslavu Bzurovou,
e-mail: bzurova@praemia.cz.
Další informace naleznete ta-
ké na webových stránkách
www.praemia.cz/mamsanci.

Zaujalo nás

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými 

podmínkami pro předplatné, které jsou umístěny na 

www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích 

Deníku. Akce je časově omezena, platí do vyčerpání 

zásob a pouze pro nové předplatitele. 

Vstupenky obdržíte po úhradě předplatného Deníku. 

Minimální celotýdenní předplatné 

Děčínského deníku na 1/4 roku.

Bližší informace 
a objednávky předplatného:
Mejzlíková Eva 
tel.: 412 552 418, mobil: 724 793 128
e-mail: eva.mejzlikova@denik.cz

Získejte ZDARMA vstupenku v hodnotě 1 460,- Kč na 
koncert populárního britského zpěváka a dvojnásobného 
držitele Grammy 

SEALA

Získejte ZDARMA 2 vstupenky na

Účinkují:
ANJA GORINNA STÄBLER (Německo)  – operní pěvkyně, alt

EMA HUBÁČKOVÁ  – operní pěvkyně, dramatický soprán

JAROSLAVA MOOZOVÁ – operní pěvkyně, alt, členka 

Severočeského divadla opery a baletu

VLADIMÍR ŽUPAN – klavírní virtuos, zasloužilý umělec 

Ukrajiny

RICHARD HAAN – baryton, sólista opery Národního divadla 

Praha, držitel Ceny Thálie

V průběhu slavnostních koncertů AVE MARIA se 
posluchači ocitnou v strhujícím světě hudby a uslyší 
sugestivní mistrovská a nejslavnější díla. Buďte při tom 
a zažijte kouzelný předvánoční večer.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA Růžová u Děčína 
Adventní sobota 15. 12. 2012 v 15.00 hodin

Stačí si jen objednat celotýdenní předplatné 
Děčínského deníku minimálně na 1/4 roku.

AVE MARIA – Vánoce 2012
Tradiční slavnostní předvánoční koncert

Reakce na článek „Novoroční
dárek: MHD v Děčíně zdraží!“
Možná by stálo za to vystou-
pit z auta a projet se autobu-
sem, pokud možno ve špičce
a zažít na své kůži „qalitu“ slu-
žeb.

Narážím na fakt, že všichni
(včetně pana primátora Pe-
lanta) sice po pravdě tvrdí, že
jízdné již pět let nezdražilo,
„zapomněli“ ale říci, že zhru-
ba před rokem a půl bylo v ti-
chosti zrušeno asi 25 procent

spojů, a tím se vygeneroval do-
cela slušný a bezpracný zisk.
Výsledkem jsou dlouhé in-
tervaly a opět přeplněné bu-
sy.

O víkendu se někam dostat,
pokud musíte přestupovat, je
pak za trest...

Jediné řešení je pak auto, to
znamená přeplněné město pl-
névýfukovýchplynů.(Aletoje
zase jiný příběh.) Přirozeně
pak ubude cestujících v MHD,
takže se opět pár linek zruší
a jízdné zvýší... a město se ucpe
auty...

No, nemáme před sebou
hezké vyhlídky? Nemělo by se
jít spíše obrácenou cestou?

Ing. P. Civáň

Napsali jste nám

Více zpráv z Děčínska a okolí na-
jdete na internetové adrese
www.decinskydenik.cz.

Vaše tipy na články, fotografie
z akcí nebo pozvánky na němů-
žete zasílat na e-mailovou adre-
su redakce decinsky@denik.cz.
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Kupujte výrobky s logem KLASA. Loga 

nalepte do soutěžní karty a zapojte se do 

soutěže o více než 15 000 výher. Garantu-

jeme výhry pro každého účastníka, vyhrávají 

i ti nejrychlejší. Výherce losujeme každý týden. 

Na závěr proběhne losování o hlavní ceny. 

www.eklasa.cz

  Vyhrajte 
KVALITNÍ
ceny podle vašeho vkusu 

Kress Modezentrum Pirna
na B172, vedle Möbel Graf

Mo - Pa   10  - 19 hod.    So   9 - 18 hod. www.kress-mode.de

U toho nesmíte chybět!

Platí ihned až do 11. prosince 2012.

… a skvělá překvapení
   na Mikuláše pro všechny děti!

AKČNÍ TÝDEN

na celou
dětskou kolekci


