
Pardubický kraj, Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích, Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka

Vás srdečně zvou na praktický seminář s diskusí na téma

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
(např. absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, starší osoby, OZP)

Dne 4. března 2014 od 8:30 do 14:30 hodin
v prostorách H-centra, Staré Hradiště 197, sál č. 2

Program:
Prezentace
Úvodní slovo
Možnosti čerpání finančních prostředků z projektů EU realizovaných Krajskou 
pobočkou ÚP ČR v Pardubicích (Mgr. Milena , vedoucí referátu evropských 

projektů KrP ÚP ČR v Pardubicích)

Další profesní vzdělávání realizované prostřednictvím Úřadu práce ČR (Ing. Černá 

Naděžda, vedoucí referátu zprostředkování a poradenství KrP ÚP ČR v Pardubicích)

Projekty Aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené zejména na podporu 
zaměstnávání OZP (Ing. Kopová Rita, odborný referent referátu trhu práce KrP ÚP ČR v 

Pardubicích)

Osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji - nabídka pro 
zaměstnavatele, specifika (Mgr. Svatošová Radka, vedoucí Poradny NRZP ČR pro 

Pardubický kraj)

Přestávka na oběd

Podporované zaměstnávání v praxi - klíčové aspekty, nabídka pro 
zaměstnavatele (PhDr. Eva Sládková, zástupkyně ředitele Rytmus Chrudim o. p. s.) 

Zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, příprava a spolupráce se 
zaměstnavateli (Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o. p. s.)

Zkušenosti se zaměstnáváním osob znevýhodněných na trhu  práce (v oblasti 
služeb, výroby a v neziskovém sektoru)
Gabriela Rálišová, jednatelka společnosti VeMi - úklidová služba, spol.  s r. o.
Ing. Pavel Peroutka, ředitel společnosti Elfa s. r. o.
Jaromír Krpálek, jednatel České abilympijské asociace, o. s.

Diskuse, závěrečné slovo

Kousalová

Vstup a drobné občerstvení je zajištěno zdarma. Oběd si účastníci semináře zajišťují 
na vlastní náklady individuálně.

Svoji účast potvrďte nejpozději do 27. 2. 2014 emailem na adrese
 jaroslava.buriankova@pardubickykraj.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle 466 026 145.

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:50

09:50 - 10:15

10:15 - 10:50

10:50 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 12:50

12:50 - 13:10

13:10 - 14:00

14:00 - 14:30

Seminář se koná pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, člena Rady Pardubického kraje 
a je společnou aktivitou podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru.

KRAJSKÁ 
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
PARDUBICKÉHO KRAJE
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