Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 119, 702 00 Ostrava
Telefon: 973 487 700, fax: 973 487 703
V Ostravě dne 5. června 2012
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás tímto informovat o zahájení realizace projektu „Začleňování válečných veteránů do
civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce“ a zároveň Vám nabízím možnost se ho zúčastnit.
Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení válečných veteránů v pracovněprávní sféře a poskytnutí
pomoci při hledání vhodného pracovního uplatnění.
Účast v projektu je umožněna vojákům v činné službě, kteří se účastnili zahraničních misí či operací pod
hlavičkou mezinárodních organizací nebo v místech ozbrojeného konfliktu (válečným veteránům ve
smyslu zákona č. 170/2002 Sb.), kteří ještě jsou ve služebním poměru a budou z armády odcházet, ale
také Vám, kteří jste do civilu již odešli.
Projekt doplňuje stávající koncepci rezortu obrany v péči o válečné veterány a tím současně zvyšuje
úroveň této péče. Při naplňování cílů se o Vás budou starat odborníci s dlouhou praxí v oblasti
poradenství a koučování ze sdružení CEPAC-Morava. Je potřeba zdůraznit hlavní přednost projektu a to
je komplexní a individuální přístup zajišťovaný prostřednictvím vybraných aktivit jako jsou informace,
kde a jak hledat zaměstnání v daném regionu, návody pro sepsání životopisu, seznámení se strategiemi
při přijímacích pohovorech a také zprostředkování rekvalifikačních kurzů a zaměstnání a mnoho
dalších.
Podrobnější informace Vám podá:
• Bc. Irena Pohludková, tel.č. 973 487 727, personalistka KVV Ostrava nebo
• Markéta Mikulenková, projektová manažerka poradenského centra Ostrava se sídlem na Matiční
ulici č. 2 v Moravské Ostravě, mob. 606 793 596, tel. 973 488 171,
• na webových stránkách - http://www.army.cz/veterani nebo http://www.veterani- budoucnost.cz.
Na závěr bych Vás chtěl požádat o zpětnou informaci, zda Vás naše nabídka zaujala a zda se budete
chtít zúčastnit úvodního semináře věnovaného podrobnějším informacím o projektu. Termín bude
stanoven na základě Vašeho zájmu.
Odpověď, prosím, zašlete:
• elektronicky na adresu: marketa.mikulenkova@cepac.cz, pohludki@army.cz
• poštou na adresu KVV Ostrava
S přátelským pozdravem

Ředitel KVV Ostrava
plukovník Ing. Jaroslav HRABEC

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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