
 
 

 

 
„Děčínsko jsme my“ 

 
 
Dnem 1. 6. 2016 začal nový projekt, Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska 
a Šluknovského výběžku - CESTA, registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785 (zkrácený název 
„Děčínsko jsme my“) 
 
Příjemcem projektu je Krajský úřad Ústeckého kraje. V období 2,5 let bude v okrese osloveno minimálně 
250 lidí. Hlavním cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu 
práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov, tzn. 
zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. Projekt bude realizován v regionálním partnerství Úřadu 
práce ČR, škol, místních samospráv a neziskového sektoru. 
 
V období měsíce červen a červenec 2016 probíhá 1. etapa náboru cílové skupiny uchazečů. O projektu se 
dozvíte více na www.cesta.websnadno.eu, nebo kontaktujte níže uvedené spádové poradenské 
pracoviště dle svého bydliště. 
 

 Poradenské pracoviště Děčín 
call: 775 475 072, budova EOADC, Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín 1 

 

 Poradenské pracoviště Varnsdorf 
call: 739 418 147, budova Vzdělávací středisko, Karlova 3317, 407 47 Varnsdorf 

 

 Poradenské pracoviště Rumburk:   PaedDr., Bc. Milan Jirsák  

call: 704 260 310, SZdŠ Rumburk a OA, Rumburk, Františka Nohy 959/6, 408 01 Rumburk 1 
 

 Poradenské pracoviště Šluknov 
call: 704 260 312, SLŠ a SOŠS Šluknov, Karlova 564, 407 77 Šluknov 

 
Komu dokážeme pomoci? 
Podpoříme mladé lidi do 29 let, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a nejsou součástí vzdělávacího 
systému s bydlištěm v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku. 
 
Co nabízíme? 

 Osobní poradenství v oblasti trhu práce 

 Řešení krizových situací v osobním životě 

 Vzdělávání formou individuálního a skupinového poradenství 

 Zpětné umístění do vzdělávacího procesu 

 Setkání se zaměstnavateli, exkurze a pracovní praxe 

 Rekvalifikace zaměřené na potřeby trhu práce i mimo obor 

 Poskytnutí dotovaných pracovních pozic 

 Proplacení výdajů (cestovné, stravné, lékařské prohlídky, výpisy z rejstříku trestů atd.) 
 
Co požadujeme? 
Požadujeme Váš zájem změnit svůj život k lepšímu. 

 

http://www.cesta.websnadno.eu/

