
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Tréninková
pracovní místa

Popis poskytované služby: Záměrem je zprostředkovat mladým dospělým
zkušenost se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi. Díky
tomu se může zvýšit jejich šance při uplatnění na trhu práce.
Pro koho je služba určena:  Mladí dospělí ve věku 16 - 26 let bez vzdělání a
praxe, dlouhodobě nezaměstnaní.
V čem je služba originální: Tréninková pracovní místa v šicí dílně s
obchodem spolu s komplexem dalších odborných služeb umožní účastníkům
získat nebo obnovit pracovní návyky, které jsou důležité, aby v budoucnu
obstáli v běžném zaměstnání. Získají praxi v oboru šití a obsluhy obchodu,
prohloubí si komunikační dovednosti a získají tak šanci změnit svůj dosavadní
život.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Fortenská 138, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Zaměstnání (práce) - nácvik pracovních dovedností , pomoc s přípravou na
pracovní pohovor , pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících
z pracovní smlouvy 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Sophia Dvořáková
Kontaktní email: sophia (zavináč) sance.chrudim.cz
Kontaktní telefon: 734 154 528
Service Web http://www.sance.chrudim.cz/sici-dilna-a-uklidove-prace-701/
Organizace: Šance pro Tebe, z.s.

http://www.sance.chrudim.cz/sici-dilna-a-uklidove-prace-701/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/57
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