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Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název prioritní osy: Sociální začleňování a boj s chudobou
Název investiční priority: Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy: 03_16_075
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009177
Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019
Příjemce dotace: Contact Line o.p.s., IČ: 266 36 280
Cílová skupina projektu: Imigranti a azylanti
Místo realizace projektu: okres Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice

Cílem projektu je zajištění komplexních, vzájemně navazujících poradenských, vzdělávacích a
asistenčních služeb pro CS cizinců z regionu Ústeckého kraje, která zahrnuje v první řadě cizince
s trvalým a dlouhodobým pobytem v ČR, které jinak mají jen velmi omezený přístup jak k zaměstnání,
tak k různým státním programům zaměřených na podporu zaměstnaností. Tato CS bude dále doplněna
o uznané azylanty a osoby s dopl. ochranou.
Dílčí cíle projektu: usnadnit cizincům z CS vstup na trh práce, zvýšit jejich kvalifikaci a zprostředkovat
zaměstnání nebo sebe zaměstnání jako OSVČ, které jim poskytne chybějící praxi. Individuální podporu
účastníků doplní systematická práce se zaměstnavateli.

Projekt je určen především cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR, osobám s doplňkovou ochranou
a azylantům, kteří jsou nezaměstnaní a jsou ohrožení sociálním vyloučením.

Aktivitami projektu jsou systematické pracovní poradenství, doplněné podle individuálních potřeb
klienta nízkoprahovými kurzy ČJ, profesní diagnostika, motivační kurzy, rekvalifikační kurzy,
zprostředkování zaměstnání a umísťování na pracovní místa prostřednictvím mzdových příspěvků a
pomoc se sebe zaměstnáním jako OSVČ. Projekt se soustředí na systematické vyhledávání
zaměstnavatelů a komunikaci s nimi.
AKTUÁLNĚ: V současné době zapisujeme klienty do následujících rekvalifikačních kurzů: masérské
kurzy, kurz kosmetičky, zednické práce, účetnictví s využitím výpočetní techniky, základy práce na PC.
Kurzy budou realizovány od září 2019. Projekt počítá i s proplacením cestovních nákladů pro dojíždějící
účastníky kurzů.

Již realizované kurzy: základy podnikání, účetnictví s využitím VT, holičské a kadeřnické služby,
manikúra, pedikúra.

Kontaktní adresa: Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem – město (1. patro)
Kontaktní osoba: Bc. Tamara Tomešová, tel. 773 909 018, e-mail: contactline@email.cz
Webové stránky: www.contactline.cz
Sociální sítě: https://www.facebook.com/perekvalifikaceustinadlabem/

