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Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého
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Pøíjemce: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Partneøi: Mìsto Bìlá nad Radbuzou, o. s. Nové obzory

Spolupracující organizace: Mìsto Domažlice, Úøad práce v Domažlicích

Lokalita: okres Domažlice, Plzeòský kraj

Doba realizace: 1. 8. 2009 – 31. 7. 2011 (24 mìsícù)

Financování: OP Lidské zdroje a zamìstnanost

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Pøibylová

Asistence projektu: Marie Koutná , PhDr. Leona Kupèíková

Webová stránka:: www.centrumfazole.cz
Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pøispìt k vyšší kvalitì života v okrese Domažlice snižováním nerovností mezi ženami a muži v oblasti
zapojení na trhu práce a sladìní rodinného a pracovního života. Bude tak mj. podpoøena lokální ekonomika, èímž dojde k
posílení smìøování regionu k udržitelnému rozvoji.
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Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. zøídil v Domažlicích za úèelem realizace projektu Komunitní centrum FAZOLE, které bude jako
vzdìlávací, informaèní a poradenské centrum cílovým skupinám projektu pomáhat v pøekonávání bariér vstupu na trh
práce a pøi slaïování pracovního a rodinného života. Centrum také bude podporovat dialog se zamìstnavateli a
podporovat rozvoj místních partnerství. Intencí projektu je mj. vytvoøit komunitní zázemí pro spolupráci místních organizací a
jednotlivcù, která povede k rovnomìrné integraci sociální, environmentální i ekonomické složky udržitelného rozvoje.
Cílové skupiny projektu:

- ženy ohrožené nezamìstnaností

- ženy vracející se po rodièovské dovolené nebo péèi o závislého èlena rodiny na trh práce;

- ženy s malými dìtmi (do 15 let vìku);

- muži v obdobné situaci jako ženy s malými dìtmi;

- rodièe samoživitelé/samoživitelky;

- ženy v pøeddùchodovém vìku;

- ženy zaèínající podnikaní a vykonávající samostatnou výdìleènou èinnost;

- osoby peèující o závislého èlena rodiny;

- dlouhodobì nezamìstnané ženy (déle než 6 mìsícù);

- ženy se základním vzdìláním nebo nízkou úrovní kvalifikace;

- zamìstnavatelé.

Projektové aktivity

- založení Klubu FAZOLE pro setkávání klientek/klientù projektu s cílem sdílet zkušenosti
- motivaèní kurzy
- rekvalifikace Obsluha osobního poèítaèe,
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- profesní rekvalifikace
- jazykové kurzy
- konzultaèní a informaèní služby

- organizace doprovodných akcí
- vydání publikace prezentující pøíbìhy klientek/klientù a pøíklady dobré praxe
- hlídání dìtí a pomoc se zajištìním péèe o závislého èlena rodiny v dobì vzdìlávacích aktivit.

Projekt je zamìøen na udržitelný rozvoj regionu a podporu lokální ekonomiky prostøednictvím aktivit vedoucích k vytváøení
pracovních míst v oblasti øemeslné výroby a výroby z pøírodních materiálù. Souèástí Motivaèního kurzu, profesních
rekvalifikací, akcí Klubu FAZOLE, doprovodných akcí projektu, pøíp. dalších aktivit budou i témata z oblasti environmentálního
vzdìlávání, výchovy a osvìty, zejm. udržitelný rozvoj regionu, podpora lokální ekonomiky, udržitelná spotøeba a výroba,
nakládání s odpady, úspory energií, zdravý životní styl apod. Provoz Centra FAZOLE bude v maximální možné míøe
respektovat pravidla fungování „zelené kanceláøe“.

Více na webových stránkách KC Fazole.
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