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CENTRUM
PRO PODPORU 

ZAMĚSTNANCŮ
rozvojové partnerství

Outplacement jako komplexní podpora 
zaměstnancům i podnikům

projekt
Outplacement pro velké podniky

Tento projekt je spolufi nancován
z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.

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 rodi-
čovské dovolené
Poradenství pro osoby se změněnou pra-
covní schopností

Obsahem poradenství je orientace a zmapo-
vání možností klienta na trhu práce, ná sledné 
doporučení vhodných pozic dostupných na 
trhu práce, zjištění vlastností, zájmů, schop-
ností a profesní charakte ristiky osobnosti 
jedince.

Poradenství se dále zaměřuje na podporu kli-
enta 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.

Poprvé v CPPZ

Osobně se věnujeme každému jednotlivci 
zvlášť.

Před první návštěvou Centra klientům proto 
doporučujeme nejdříve kontaktovat správkyni 
Centra telefo nicky nebo e-mailem a domluvit 
si s ní osobní schůzku. 

První klientova návštěva Centra zabere cca 
45 minut a má následující průběh:
ll poskytnutí podrobných informací o službách 

CPPZ
ll předání základních tiskových materiálů 

a přihlášek k seminářům, přednáškám a 
poradenským službám

ll evidence klienta

Poté se klient bude moci rozhodnout (není 
nutné ihned na místě, lze si vše v klidu 
během několika dní doma promyslet), zda 
bude služeb CPPZ vyu žívat a v jaké míře. 
Následně kontaktuje správkyni Centra o svém 
rozhodnutí.

Kde Centrum najdete?

Centrum pro podporu zaměstnanců sídlí ve 
školi cích prostorách Dopravního vzdělávacího 
institutu, a.s. (DVI, a.s.) na adrese:

Regionální centrum vzdělávání
K Můstku 2, Ústí nad Labem 

Správkyně Centra:
Lenka Skabrouthová

tel.: 972 424 498, e-mail: info@cppz.cz
www.cppz.cz

Otevírací doba:
středa, čtvrtek a pátek

v době od 9:00 do 14:00 h
JSME TU PRO VÁS!
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Centrum pro podporu zaměstnancůCentrum pro podporu zaměstnanců
v Ústí nad Labem (CPPZ)v Ústí nad Labem (CPPZ)
Centrum je tu pro všechny,  kteří chtějí rozvíjet 
svou kariéru nebo změnit zaměstnání a dále 
pro ty, kdo přišli o zaměstnání nebo mají 
obavy, že práci v dohledné době ztratí.

Centrum nabízí klientům:
ll systematickou vzdělávací a poraden skou 

péči,
ll praktickou pomoc při hledání zaměstnání,
ll pomoc klientům v profesní orientaci,
ll užitečnou podporu klientům v udržení 

psychické pohody,
ll doporučení a zprostředkování vhodné 

rekvalifi kace,
ll příjemné, důstojné a stabilní zázemí pro 

výše zmiňované služby.

Služby Centra jsou:
ll určeny zaměstnancům postiženým či ohro-

ženým ztrátou zaměstnání, 
ll pro nezaměstnané,
ll zdarma.

Lenka Skabrouthová, správkyně CPPZLenka Skabrouthová, správkyně CPPZ

Nabídka služeb CPPZ

Centrum nabízí dva základní typy spolupráce 
s klienty:
ll vzdělávací program,
ll poradenské služby.

Termíny vypsaných vzdělávacích běhů:
ll ří jen až prosinec 2006,
ll březen až květen 2007,
ll září až listopad 2007, 
ll leden až březen 2008. 

Zájemci se mohou do běhů hlásit po dohodě 
se správkyní Centra na níže uvedených 
kontaktech.

Vzdělávací program CPPZ
Máme vysokou úroveň vzdělávacích a pora-
denských aktivit, spolupracujeme s předními 
profesionály v oboru.

Vzdělávací program tvoří odborné semináře 
a výběrové přednášky. Celý systém je dále 
vhodně 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 zaměstnavatelem a osvojí si 
práci s PC v základních úkonech, zejména 
s orientací na práci s internetem a MS Offi ce.

Klienti Centra si osvojují základy počítačových 
dovedností. 
Klienti Centra si osvojují základy počítačových 

Certifi kát jakosti udělený 
společnosti DVI, a.s.společnosti DVI, a.s.
ČSN EN ISO 9001:2001

Certifi kát
pro úspěšné
absolventy


