
Vážení čtenáři, tato stránka je především vaše. Kromě fotografických reportáží ze zajímavých akcí ji skládáme i z příspěvků, kte-
ré námposíláte. Pošlete fotografie z akce a ukažte přátelům i ostatním čtenářům, co vše jemožné zažít na Děčínsku! Pište
nám i názory na aktuální dění ve vašem okolí. Zkrátka:Tvořte s námi noviny! Kontakt: decinsky@denik.cz.

OBRAZEM: Děti mají svou školičku bruslení
Děti se naučí bruslit a ještě zažijí spoustu legrace.To je školička bruslení na zimním stadionu ve Varnsdorfu. Foto: Šárka Pešková

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ
a státním rozpočtem České republiky

Proběhl první nábor
do projektu Mám šanci v Děčíně

Děčín – 4. února 2013 proběhl
první nábor projektu „Mám
šanci“ v prostorách Vzdě-
lávacího centra Městské
knihovny. Hlavním cílem
projektu společnosti Praemia
s. r. o. je podpořit 50 osob z Dě-
čínska, a to mladistvé do 25 let
věku a osoby starší 50 let, kte-
ří jsou jednou z nejohrože-
nějších skupin na trhu prá-
ce.

Do projektu vstoupilo cel-
kem 20 osob ohrožených na tr-
hu práce. V rámci své účasti
v projektu absolvují pracov-
ní diagnostiku, všeobecné
vzdělávání v tématech etike-
ty, finanční gramotnosti, psa-

ní životopisu, pracovního po-
hovoru atd. a workshopy, kde
se seznámí s potencionálními
zaměstnavateli.

Dále jsou připraveny ochut-
návky řemesel, v rámci kte-
rých si vyzkouší tři tradiční
řemesla. Pro ty, kteří potře-
bují zvýšit svou kvalifikaci, je
připraven rekvalifikační kurz
dle potřeb klienta.

Většina klientů projektu
vstupuje do projektu přede-
vším z důvodu dotovaných
míst, která jsou připravena
pro 36 klientů. Dotaci na pra-
covníka získá zaměstnavatel
až na dobu 6 měsíců.

Další nábor do projektu

proběhne 2. 4. 2013 opět v pro-
storách Vzdělávacího centra
Městské knihovny Děčín,
3. patro, od 8:00 hod. Stále má-
me 30 volných míst, takže je-li
vám do 25 let nebo nad 50 let
a jste-li nezaměstnaní, nevá-
hejte se přihlásit do projektu.

Pro bližší informace kon-
taktujte manažerku projektu
Bc. Andreu Novotnou, e-mail:
novotna@praemia.cz, nebo
koordinátorku projektu Ing.
Jaroslavu Bzurovou, e-mail:
bzurova@praemia.cz, či na te-
lefonním čísle 702 081 580. Dal-
ší informace naleznete na
webových stránkách www.
praemia.cz/mamsanci. (red)
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