

    













Brno, 30. 4. 2012

AUDICA, s.r.o. pomohla rodim
Projekt CZ. 1.04/2.1.01/44.00023 „RODINA I PRÁCE“ podpoil celkem 117 rodi
peujících o dti do 15 let pi sladní práce a rodiny. Praktické vzdlávací
semináe úsp n absolvovalo 79 osob, bilanní diagnostiku úsp n pro lo
70 osob, 20 en pro lo praxí pod vedením koue a získalo práci na ásten
úvazek na nejmén pl roku.
Projekt „Rodina i práce“ byl podpoen ástkou 5 027 904,00 K z Evropského
sociálního fondu prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a
zamstnanost a rozpotu R, a byl realizován od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2012.
Místa realizace: Brno – msto, Brno – venkov, Olomouc, Jeseník, Perov, Pavlovice
u Perova, Jihlava.
Spolenost AUDICA, s.r.o. navázala v prbhu projektu spolupráci se zamstnavateli
jak z oblasti malch i velkch firem, tak z ad neziskovch organizací.
„Jsme hrdí, e díky prostedkm z ESF dostala AUDICA, s.r.o. jedinenou monost
nabídnout rodim potebné vzdlání a praxi nutnou k aktivnímu návratu na trh
práce.“ prohlásila jednatelka spolenosti AUDICA, s.r.o. Pavlína Langerová a dodala,
e zásadním vstupem je podpoené zamstnání pro 20 úastnic u solidních
zamstnavatel.
Hlavním cílem projektu bylo poskytnout úastníkm maximální podporu pi
návratu na trh práce pi sladní práce a rodiny. A to formou praktického
vzdlávání, na které naváe kariérní poradenství a praxe ve vhodném oboru
s podporou koue s drazem na individuální monosti a schopnosti úastníka.
Podporu pi sladní práce a rodiny zajistila prbn psycholoka, kariérní
poradkyn. Cíle projektu byly naplnny díky kvalitní práci realizaního tmu,
vstícnému postoji zamstnavatel a aktivnímu pístupu úastnic. ad z nich se
podailo získat i zamstnání na volném trhu práce práv díky vzdlávacím aktivitám
projektu a bilanní diagnostice.
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„Projekt CZ. 1.04/2.1.01/44.00023, „Rodina i práce“, je spolufinancován z prostedk ESF prostednictvím
Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu eské republiky.“

