
Nová Perspektiva – nabídka účasti v novém projektu určeném nezaměstnaným 
cizincům z Prahy a Středočeského kraje 

 

Anotace: 
Centrum pro integraci cizinců od června 2011 realizuje projekt Nová Perspektiva, jehož 
cílem je usnadnit vstup na trh práce cizincům ze Středočeského kraje a z Prahy, kteří v 
ČR žijí trvale: zvýšit jejich kvalifikaci a zprostředkovat jim zaměstnání nebo dočasné 
pracovní umístění, které jim poskytne chybějící praxi. Individuální podporu účastníků 
doplňuje systematická práce se zaměstnavateli. 

Zájemci se mohou hlásit do Centra pro integraci cizinců na tyto kontaktní údaje: Mgr. 
Kateřina Ošancová  katerina.osancova@cicpraha.org a Bc. Kristýna Budská 
kristyna.budska@cicpraha.org,  tel.: 222 360 452, Kubelíkova 55, Praha 3, 
www.cicpraha.org 

*** 

Projekt Nová Perspektiva je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  
Je určen cizincům s perspektivou trvalého života v ČR, tj. cizincům s trvalým pobytem 
v ČR, občanům EU, rodinným příslušníkům občanů ČR a občanů EU, kteří jsou 
nezaměstnaní a jsou vedeni jako uchazeči či zájemci o zaměstnání nebo hledají pracovní 
uplatnění bez evidence na ÚP. Cílovou skupinu charakterizuje, že v ČR mají osobní 
vazby a rodiny, nepotřebují pracovní povolení, ale přitom jim uplatnění na trhu práce 
ztěžují různé bariéry  - zejména neuznaná či nevyužitelná kvalifikace, úroveň češtiny, 
vlastní nejistota, nedostatečná doba praxe v ČR, ale i nedůvěra zaměstnavatelů.   

Účastníci projektu mohou využít celé řady projektových aktivit jako pracovní 
poradenství, profesní diagnostiku, motivační kurzy (kurz komunikačních dovedností, 
kurz přípravy na výběrové řízení), rekvalifikační kurzy a specifické zkoušky (dle 
profese účastníků), zprostředkování zaměstnání, umísťování na pracovní místa 
prostřednictvím mzdového příspěvku.  

Ke každému účastníkovi se přistupuje individuálně, aktivity plánuje účastník 
s pracovním poradcem na základě svých potřeb a požadavků. S profesní orientací a její 
návazností na pracovní trh v ČR pomáhá profesní diagnostika, kterou zajišťují 
spolupracující externí personalisté.  Součástí týmu pracovníků projektu je specialista na 
trh práce, který se soustřeďuje na vyhledávání zaměstnavatelů a komunikaci s nimi. 

S každým zájemcem je nejprve probrána jeho individuální situace a vyplněn dotazník. 
Ze zájemců jsou pak vybráni vhodní účastníci projektu. Schůzku lze domluvit v Praze 
nebo v našich regionálních poradnách (Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav). 

 


