
Projekt je určen pro:
    • Osoby se zdravotním postižením (mírné a střední zdravotní postižení 
      I. a II. stupeň, popř.  jiný stupeň nutno konzultovat).

    • Osoby v evidenci ÚP - uchazeči o zaměstnání.

    • Osoby z regionu Lounsko, Žatecko, Podbořansko. 

Projekt nabízí:
    • Osobního poradce v rámci Kontaktního poradenského centra v Lounech.

    • Osobního poradce v případě potřeby i mimo Kontaktní 
      poradenské centrum – dojezd poradce za klienty (Žatec, Podbořany). 

    • Rozšíření pracovních dovedností, prohloubení znalostí a dovedností 
      umožňující návrat na regionální trh práce.

    • Motivační a aktivizační programy (mimo jiné obsahují vytvoření životopisu, 
       motivačního dopisu, finanční gramotnost, pracovně právní minimum apod.).

    • Vzdělávání a rekvalifikace.

    • Setkání s regionálními zaměstnavateli.

    • Zprostředkování nedotovaných i dotovaných pracovních míst (místa 
      jsou podpořena formou příspěvků pro zaměstnavatele).

    • Úhradu doprovodných opatření (cestovné na poradenství, rekvalifikace, 
      stravné, zdravotní prohlídky, trestní rejstřík apod.).
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Kontaktní poradenské pracoviště je umístěno 
v budově polikliniky na adrese

Pod Nemocnicí 2503, Louny (II. patro, místnost 240,241)

Pracovní doba:
pondělí   12:00 – 16:00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

úterý         8:00 –  12:00 kancelář

středa    10:00 –  14:00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

čtvrtek     8:00 –  12:00 kancelář

pátek        8:00 –  12.00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

Pozn.: 
označení kancelář – den, kdy je osobní poradce přítomen na pracovišti a je možné 
ho navštívit i mimo objednací termín.
označení pochůzkový den – den, kdy osobní poradce objíždí klienty, kteří nemohou 
ze zdravotních důvodů docházet na KPC, objíždí nové potencionální klienty, dále 
komunikuje s úřady (např. ÚP), může klienty doprovázet na pohovory, úřady apod. 
V tyto dny si telefonicky ověřte, že je osobní poradce přítomen v kanceláři. 
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Realizátor projektu:
WomenNet o.s., Smetanova 483, 436 01 Litvínov; email: info@womenet.cz

Pro podrobnější informace kontaktujte:
Osobní poradce : Barbora Buriánková – tel. 704167462, 

email : buriankova@womenet.cz
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