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Ráda bych Vás touto cestou seznámila s možnostmi, které nabízí projekt Outplacement 
v Ústeckém kraji. 
 

1. Aktivita projektu 

Cílem projektu je pomoci zaměstnancům končícím pracovní poměr najít nové uplatnění 
na trhu práce, případně zvýšit jejich kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu. 
 
Jak se může zaměstnavatel zapojit? 
 
Nabízíme spolupráci při chystaném propouštění či odchodu ze strany zaměstnanců. 
V případě zájmu bychom byli rádi za zasílání informací o chystaného propouštění, dále 
předání propouštějícímu zaměstnanci kontakt na Odborného pracovníka (kontakt naleznete 
v přiloženém propagačním letáku) a popřípadě sjednání osobní schůzky, kde bychom projekt 
představili. 
 
Do projektu musí zájemce vstoupit ještě před ukončením pracovního poměru. 
 
Cílovou skupinou jsou: 

 zaměstnanci, ve výpovědní lhůtě, 

 zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního 

poměru, 

 zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr na dobu určitou, 

 zaměstnanci, kteří ze své strany ukončili pracovní poměr okamžitě. 

 

Zaměstnanci, kteří končí pracovní poměr ve zkušební době, nejsou cílovou skupinou 

projektu. 

 
 

2. Aktivita projektu 

Zaměstnavatelům, kteří přijímají nové zaměstnance, nabízíme finanční příspěvek ve výši 
až 15 000 Kč měsíčně na 9 měsíců na vytvořené pracovní místo, finanční příspěvek na 
úhradu vzdělávacích aktivit nových zaměstnanců zapojených do projektu. Příspěvky na 
obě aktivity není možné poskytnout současně. 
 
Účastník projektu nemůže pracovat u zaměstnavatele, u kterého již v minulosti pracoval.  
 
Jak se může zaměstnavatel zapojit? 
 
V případě, že hledáte nové zaměstnance, je potřeba prostřednictvím e-mailu poslat 
informace o poptávané pracovní pozici: název zaměstnavatele, IĆ, kontaktní osoba, e-mail, 
telefon, název pracovní pozice, náplň práce, pracovní úvazek, předpokládaná mzda, 
požadavky na zaměstnance (min. stupeň vzdělání, obor, délka praxe (pokud vyžadujete), 
specifické požadavky). 



 
 
Požadavky na pracovní pozici budou zaneseny do databáze, dle které bude vyhledán 
vhodný zájemce na danou pracovní pozici. 
 
Jaký je postup v případě výběru vhodného zájemce? 
 
Účastník obdrží kontakt na kontaktní osobu firmy, se kterou si sjedná pracovní pohovor.  
 
V případě kladného výsledku budou zaměstnavateli zaslány podklady a postup pro doložení 
potřebných dokumentů včetně Žádosti o příspěvek na vytvořené pracovní místo (VPM) a 
informace o vyžádání bezdlužností. 
 
 
 


