
 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR. 
 

OUTPLACEMENT 
č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 

 
Hlavním cílem projektu je pomoc zaměstnancům firem, které prochází strukturálními 
změnami, a které jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět.  
Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového 
pracovního uplatnění, popřípadě udržení stávajícího. 
 
Projekt je určen pro: 

• Zájemce o zaměstnání, kteří:  
o jsou z hromadného propouštění, 
o jsou ve výpovědní době, 
o uzavřeli dohodu o ukončení pracovního poměru, 
o kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou, 
o mají se zaměstnavatelem uzavřenou DPČ, 
o nemůžou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele, 
o ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
A dále pro: 

• Stávající zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad 
ukončení pracovního poměru v řádu měsíců. 

• Nové zaměstnavatele, kteří přijímají propouštěné zaměstnance. 

KLIENTŮM PROJEKTU NABÍZÍME: 

 
KONTAKTUJTE NÁS!  
 

 

 

 

  

Individuální poradenství

Poradenský program

Rekvalifikační kurzy

Dlouhodobé uplatnění na trhu práce s možností příspěvku ke mzdě (pro 
budoucího zaměstnavatele)

Poradce pro cílovou skupinu:  

Sabina Kurková 
Bochenkova 2712/4 
746 01 Opava 
Tel: 950 142 477 
Mobil: 778 972 779 
Email: sabina.kurkova@uradprace.cz 

 

 

Poradce pro zaměstnavatele: 

Šárka Sněhotová, DiS. 
Bochenkova 2712/4 
746 01 Opava 
Tel: 950 142 476 
Mobil: 778 972 771 
Email: sarka.snehotova@uradprace.cz 
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