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Tisková zpráva:
Dne 31. 5. 2019 VS Rychleby s.r.o, ukončuje realizaci projektu s názvem „Zkusme to“ č.,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024, který byl realizován ve Velké Kraši a okolí, kde firma
provozuje svůj sociální podnik.
Projekt „Zkusme to“ byl zaměřen na školení osob ze sociálně vyloučených lokalit a osob
v obtížné životní situaci. Druhým cílem projektu bylo podpořit tyto osoby při hledání
zaměstnání nebo jim umožnit praxi a zaměstnání na podporovaném místě.
Projekt podpořilo MPSV ČR prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
Projekt byl tak spolufinancován Evropským sociálním fondem + státním rozpočtem České
republiky a také z vlastních zdrojů společnosti VS Rychleby s.r.o.
Základní zaměření kurzů bylo vlastní „Vzdělávací program firmy pro rozvoj základních
kompetencí“.
Tématem tohoto programu byly semináře na témata jako exekuce – možnosti oddlužení
a finanční poradenství; základy práva – pracovní právo – bezpečnost práce; stanovení
osobních cílů a plánování – hospodaření domácnosti; dále pak semináře na téma hygieny a
bezpečnosti potravin – HACCP, tj znalosti, které pak byly předpokladem pro praxi v malé
firmě, která se zabývá výrobou potravin, ale osoby jsou uplatnitelné i ve službách prodeje,
stravování a dalších oborech.
Projekt byl zahájen 1.12.2017 a končí 31.5.2019, tj měl trvání 12 měsíců.
Do projektu vstoupilo 28 osob, školení ukončilo 23 osob. Převažovaly jednoznačně ženy,
maminky malých dětí.
Pracovní místo ve firmě na dobu určitou bylo nabídnuto 7 osobám, další osoby byly
podpořeny u spolupracující firmy PSII a dalších 8 osob našlo zaměstnání u jiných
společností v rámci Jesenicka.
Podle našeho vlastního hodnocení projekt splnil plánované cíle a věříme, že stejného
názoru bude i poskytovatel dotace MPSV ČR po předložení závěrečné zprávy.
Těšíme se na další spolupráci se všemi složkami, organizacemi, NNO atd. a samozřejmě
nabízíme konzultace a poradenství při těchto aktivitách.
Za spolupráci, především v šíření informací o projektu a informovanosti cílové skupiny
chceme poděkovat zastupitelstvu obcí Velká Kraš, Kobylá nad Vidnavkou, pracovníkům
sdružení ESTER, NNO „Domov je základ“, která působí na Žulovsku , NNO Zahrada 2000
z Jeseníku a v neposlední řadě pobočkám ÚP v Jeseníku, v Javorníku a ve Vidnavě.
Za VS Rychleby s.r.o. – zpracovali M. Přibyl a E. Brožová.
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