
Centrum pro podporu zaměstnanců (CPPZ)
pro Vás od září 2007 připravilo cyklus vzdělávacích a poradenských služeb.

ZÁPIS do nových kurzů, které jsou zdarma, právě probíhá.
Uzávěrka přihlášek je 13. září 2007, začínáme 20. září 2007.

Kde vzdělávací Centrum najdete?
Centrum pro podporu zaměstnanců sídlí ve školicích prostorách

Dopravního vzdělávacího institutu, a.s. (DVI, a.s.) na adrese:
Regionální centrum vzdělávání, K Můstku 2, Ústí nad Labem. 

Na podrobnosti se můžete zeptat telefonem i e-mailem. 
Telefon: 972 424 498, 724 670 498, e-mail: info@cppz.cz, www.cppz.cz 

Pro osobní návštěvu je Centrum otevřeno:
každou středu, čtvrtek a pátek v době od 9:00 do 14:00 h 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

PORADÍME - POMŮŽEME - JSME TU PRO VÁS!

Centrum
pro podporu zaměstnanců

Konečně
se naučím

i na počítači. 

Chtěl bych si najít
novou práci.

Nevím, jak to
se mnou bude
po mateřské.

Jdu na pohovor
a tady

mě připraví.

Sousedka
začala podnikat.

Chtěla bych taky vědět,
jak na to.

Právník ze mě
nebude, ale základy

se vždycky hodí.

Mám ZPSku
a rád bych
se poradil.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

rozvojové partnerství
Outplacement
jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům



Centrum pro podporu zaměstnanců (CPPZ)
Centrum nabízí klientům zcela zdarma systematickou vzdělávací a poradenskou 
péči a pomáhá při nalezení vhodného pracovního zaměření a hledání konkrétního 
zaměstnání. Služby CPPZ jsou určeny zaměstnancům postiženým či ohroženým 
ztrátou zaměstnání a nezaměstnaným. Centrum nabízí dvě základní oblasti 
spolupráce s klienty: vzdělávací program a poradenské služby.

Vzdělávací program tvoří odborné semináře a výběrové přednášky. Celý systém je 
doplněn o e-learningové kurzy, které na vzdělávací program volně navazují.

Odborné semináře
• Trh práce (příprava na pohovor)
• Prezentační a sebeprezentační dovednosti
• Počítačové dovednosti

Semináře pomohou klientům s první orientací na trhu práce. Dále získají základy 
prezentačních dovedností, připraví se na vstupní pohovor s po tenciálním zaměstna-
vatelem a osvojí si práci s PC v základních úkonech, zejména s orientací na práci 
s internetem a MS Offi ce.

Výběrové přednášky
• Jak se stát svým šéfem
• Právní minimum

Klienti získají praktické rady potřebné pro založení vlastní drobné živnosti či rozvinutí 
vlastních podni katelských aktivit. Zároveň se seznámí se základní legis lativou ČR 
s důrazem na pracovní a rodinné právo a oblast sociálního zabezpečení.

Poradenské služby
• Kariérové poradenství 
• Profesní poradenství
• Psychologické/osobní poradenství
• Poradenství pro osoby ohrožené gendero vou diskriminací a rodiče před/při/po 

rodičovské dovolené 
• Poradenství pro osoby se změněnou pra covní schopností

Obsahem poradenství je orientace a zmapování možností klienta na trhu práce, 
ná sledné doporučení vhodných pozic dostupných na trhu práce, zjištění vlastností, 
zájmů, schopností a profesní charakte ristiky osobnosti jedince. Poradenství se dále 
zaměřuje na podporu klienta v jeho složité životní situaci, problematiku rovných 
příležitostí žen a mužů. Speciální poradenství je určeno zdravotně posti ženým 
občanům, a to nejen v oblasti pracovní a právní, ale i sociální. 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

rozvojové partnerství
Outplacement
jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům


