
Program přípravy na zaměstnání pro vozíčkáře poškození míchy
PC kurzy v novém!

Základní informace o projektu
Centrum Paraple získalo grant na počítačové a další vzdělávací kurzy z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Tento projekt bude trvat od března 2011 do března 2013.

Klientům Centra Paraple tento projekt přinese kromě lepší dostupnosti kurzů navíc přidanou
hodnotu v podobě ergodiagnostiky a dalšího poradenství, jehož výsledkem bude individuální
zpráva k pracovnímu uplatnění klienta, kterou může klient využít při hledání práce a  jednání
s potencionálními zaměstnavateli.

Komu jsou kurzy určeny
Projekt je určen pro mimopražské klienty po poranění míchy. Všechny kurzy včetně
ubytování, asistence a ošetřovatelské péče budou pro tyto klienty zdarma. Klient si bude
hradit jen příspěvek na stravu ve výši 90,-Kč / den.

Kurzy v projektu
Týdenní kurzy
 Základy ovládání PC, základy kancelářského softwaru
 Word
 Excel
 Excel pokročilí
 Základy internetu a multimedia

14-ti denní kurzy, které se skládají ze dvou týdenních částí (základy a pokročilí)
 Corel Draw
 Photoshop
 InDesing
 HTML
 Java skript
 PHP
 Linux

Přihlásit se je možné pouze i na pokročilý běh kurzu, který je určen klientům, kteří už
absolvovali základní kurz nebo práci v daném programu znají ze své praxe.

Speciální kurzy
 Účetnictví

Rekvalifikační kurz zabývající se komplexní agendou firmy a vedením podvojného
účetnictví, včetně daňové problematiky. Úplný začátečník je schopen po absolvování



kurzu vést podvojné účetnictví soukromé firmy a to jak klasicky ručně, tak i s využitím
počítače, vytvořit účetní uzávěrku a vyplnit daňové přiznání. Kurz je třítýdenní,
nejdříve klient absolvuje vcelku dvoutýdenní výuku a za týden následuje poslední
týden výuky včetně závěrečné zkoušky.

 Základy podnikání a orientace na finančních trzích
Kurz uvádí účastníky do problematiky podnikání, založení podniku a do hlavních
oblastí řízení a provozu podniku, plánování, majetkové a kapitálové výstavby podniku,
finančního hospodaření. Nabízí základní orientaci ve finančních dokumentech,
finančních institucích a finančních trzích. Kurz trvá dva týdny.

Aktuálně vypsané termíny kurzů
14. 3. – 18. 3. Illustrator – základní kurz
21.3. – 25. 3. Základy ovládání počítače a  kancelářský software
4.4. – 8. 4. Photoshop – pokročilý kurz
18.4. – 22. 4. Základy internetu a multimedia
2.5. – 6. 5. HTML – základní kurz
9.3. – 13. 5. Excel
30. 5. – 3. 6. Word
27. 6. – 1. 7. Illustrator – pokročilý kurz

Kontakt pro další informace a přihlášky

Patrik Zalmay
koordinátor počítačových kurzů

Centrum Paraple o.p.s.
Ovčárská 471/1b
108 00 Praha 108 - Malešice
Email: zalmay@paraple.cz
Tel.: 774 123 500, 274 771 478
www.paraple.cz

Další kontakty:

Jan Koláčný Gíta Ruthová
vedoucí úseku sociální práce sociální pracovník
Email: kolacny@paraple.cz Email: ruthova@paraple.cz
Tel: 274 771 478 Tel: 274 771 478


