
získejte

Zapojte se do projektu 
Vzdělávání praxí pro 
zvýšení zaměstnatelnosti 
a získejte potenciálního 
zaměstnance, kterého si 
sami zaškolíte a prověříte 
v praxi. 

podle vašich
kolegu !

Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení 
zaměstnatelnosti pro vás realizujeme ve 
Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové 
organizaci Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Stejně jako naše další aktivity 
je veden snahou pomáhat lidem 
znevýhodněným na trhu práce.

?chcete
vědět víc

www.vzdelavanipraxi.cz
info@vzdelavanipraxi.cz
+420 775 881 408
facebook.com/vzdelavanipraxi

projektu
jak se do 

zapojíte

•	 Zaregistrujete se do naší Databáze a vypíšete 
nabídku vzdělávání praxí, která pro zájemce 
funguje jako inzerát. Odpovídá-li všem 
podmínkám šablony a projektu, vaši nabídku 
zveřejníme. Od té chvíle se k ní mohou 
přihlašovat zájemci.

•	 Konkrétní uchazeče o vzdělávání praxí si zvete 
na pohovory a na jejich základě si vyberete 
nejvhodnějšího kandidáta. 

•	 Nakonec společně uzavřeme Smlouvu 
o zajištění vzdělávání praxí. Podepíšete ji vy, 
účastník vzdělávání praxí a my z FDV.

Po skončení vzdělávání praxí vám 
kompenzujeme náklady, které jste 
vynaložili.

představ

Registrační číslo projektu 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761



zapojit
můžete se

 Ano, jestliže:
•	 Jste právnická nebo fyzická osoba 

(z komerční sféry nebo nezisková 
organizace) se sídlem v ČR, existující před 
zapojením do projektu déle než 1 rok. Jste 
tedy např. a. s., s. r. o., o. p. s., OSVČ apod. 

•	 Nemáte žádné závazky po lhůtě splatnosti 
k orgánům veřejné správy a splňujete 
podmínky pro poskytnutí podpory de 
minimis.

•	 Máte možnost z řad svých zaměstnanců 
zajistit kvalitního mentora (viz dále).

 Co je vzdělávání praxí? 
Vzděláváním praxí si účastníci doplňují 
nejnovější pracovní poznatky a dovednosti 
přímo v reálném firemním prostředí, 
získávají užitečné kontakty a v ideálním 
případě vás jako poskytovatele praxe 
přesvědčí o svých kvalitách a získají u vás 
pracovní poměr. Délka vzdělávání praxí, 
tj. počet hodin docházky a počet měsíců, 
ve kterých musí být vzdělávání praxí 
realizováno, se podle pozice různí a je 
vždy definováno konkrétní šablonou. 

 Kdo je mentor?
Mentor odborně a metodicky vede 
účastníka a je odpovědný za průběh 
a kvalitu vzdělávání praxí. Na starosti má 
také komunikaci s námi ve Fondu dalšího 
vzdělávání. Mentor po zahájení realizace 
vzdělávání praxí absolvuje e-learningový 
kurz pro rozvoj mentorských dovedností.

? projektjak

funguje
?

Vychovejte si nového kolegu přesně 
podle vašich představ. Dejte šanci 
lidem bez práce, po rodičovské 
dovolené nebo znevýhodněným 
na pracovním trhu a ověřte si je 
v provozních podmínkách.

Jaké výhody vám projekt nabízí?
•	 Spolupráci s člověkem, který má chuť 

se aktivně vzdělávat. 
•	 Příležitost k navázání dlouhodobého 

pracovního vztahu.
•	 Kompenzaci nákladů spojených se 

vzděláváním.

do projektu

 Co je šablona?
Každé vzdělávání praxí se řídí tzv. šablonou 
s přehledem činností, kterými si účastník 
projektu projde na vybrané pozici. Dále 
je v šabloně uvedeno, jak dlouhou dobu 
vzdělávání praxí trvá a jaké jsou kvalifikační 
požadavky na mentora i účastníka 
vzdělávání praxí.

 Co je nabídka vzdělávání praxí?
Nabídku vzdělávání praxí, která funguje jako 
inzerát pro uchazeče, si při respektování 
šablony vytvoříte sami. Bude obsahovat 
bližší informace o konkrétním nabízeném 
vzdělávání praxí (např. zda má mít zájemce 
řidičský průkaz nebo jazykové znalosti).

Projekt realizujeme od dubna 2016  
do února 2019.
Podpoříme nejméně 2 000 účastníků.
Vzdělávání praxí trvá 1–6 měsíců.
Máme rozpočet 155 306 353 Kč.


