
 
Cesta pro mladé 

Cesta k uplatnění na trhu práce 

registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762 

 

 

 23.3.2018 



Základní informace o projektu 

• Realizátor: Fond dalšího vzdělávání, p. o. (MPSV) 

• Datum zahájení: 1. 4. 2016 

• Datum ukončení: 31. 3. 2020 

• Celkový počet účastníků: 4500 

• Rozpočet projektu: 267mil. Kč 

• Financování: OP Zaměstnanost 

 



• Propojit studenty a firmy formou praxe. 

• Dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového 

kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat 

se v oboru, který studují a který mají rádi. 

• Zvyšovat konkurence schopnost a zaměstnatelnost 

cílové skupiny. 

• Naučit studenty dovednosti, které požadují 

zaměstnavatelé.  

Jaký je smysl Cesty pro mladé? 



Cesta pro 
mladé 

Student     Firma 

Stáž 

Máme zájem o partnery, kteří ctí 

smysl vzdělávání mladých a budou 

společně s námi pomáhat 

studentům nastartovat jejich 

úspěšnou kariéru. 

Jak to celé probíhá? 



firma  
(poskytovatel stáže) 

je organizace z komerční, veřejné nebo neziskové sféry 

má sídlo na území ČR 

disponuje kvalitním mentorem, který stážistu vede 

není/nebyl v žádném osobním či pracovním vztahu se stážistou 

Kdo může být naším partnerem? 

• Nemá nedoplatky vůči orgánům veřejné správy. 

• Projekt nespadá do podpory de minimis  



  

žák posledního ročníku SŠ 

studenti posledních a předposledních ročníků VOŠ/VŠ (Bc./Mgr. 
program) 

student jednoletého denního studia jazykové školy 

student doktorandského studia  

Kdo může být stážistou? 

• prezenční studium 

• do 26 let (28let) 

 

Student 



 

 

 

 

 

 

 
JAK PROBÍHÁ STÁŽ 

1. Praktická část  

Praxe na některé ze 145 nabízených pozic přímo ve firmě v délce  

80 – 240 hodin (v období 1 až 6 měsíců). 

  

2. Kurz měkkých kompetencí  

Formou e-learningových kurzů nebo webinářů zajišťuje realizační tým Cesty 

pro mladé. 

 

3. Osobní poradenství pro studenta 



 
Praktická část 

• praxe přímo ve firmě 

• délka 80 – 240 hodin, 1 až 6 měsíců 

• praxe na některé ze 145 nabízených pozic přímo 

ve firmě  

• aktuálně vypsáno téměř 260 stáží po celé ČR v 

různých oborech 

 

 



 
Kurzy měkkých kompetencí 

• Time management 

• Stress management 

• Komunikační dovednosti 

• Práce s informacemi 

 

• Online výuková videa 

• Živé webináře 

• Chat s lektorem 



Poradenství 

Povídání s HR 

odborníkem, zaměřené 

na individuální potřeby  

stážisty týkající se jeho 

budoucí kariéry, které 

opět zajišťuje  

tým Cesty pro mladé. 



 

 

 

 

 

 

CO ZÍSKÁTE 

S CESTOU PRO 

MLADÉ 

• Nové kolegy z řad studentů, kteří mají rádi váš obor. 
 

• Finanční kompenzaci nákladů jako náhradu za čas 

mentora.  

Její výše se liší podle pozice, na kterou stáž nabídnete. 

• Možnost vyzkoušet si potenciální zaměstnance. 

 

• Mladou krev do týmu, neotřelé názory a inspiraci. 

 

• Super pocit, že jste udělali dobrou věc. 



 

 

 

 

 

 
CESTA PRO MLADÉ  

V ČÍSLECH 

 

 

 

2179 zapojených firem 6388 zapojených studentů 



Jak se zapojit? 

Webové stránky Cesty 

• Veškeré důležité informace 

• Popis všech stážových pozic 

• Kontakty vč. regionálních 
kanceláří 

• Přihlášení 

 



Jak se zapojit? 



Jak se zapojit? 



• Seznam dostupných pozic najdete na našem webu. 

 

• V každé šabloně pozice jsou uvedeny kvalifikační 

požadavky na mentora, případně další požadavky na firmu. 

POZIC JE 

CELKEM 

JE145! 

Jaké pozice můžete pro stáž 
nabídnout? 

http://www.cestapromlade.cz/firma/detail-clanku-99-stazove-pozice-ktere-muzete-nabidnout


 

• je vzorem stážistovi, věnuje se mu a vzdělává ho 

• je zaměstnanec na HPP min. 6 měsíců před zapojením do CpM 

• splňuje kvalifikační požadavky 

• činnosti, ve kterých studenta povede tvoří většinu jeho pracovní náplně 

• sken CV, doklad o vzdělání a pracovní smlouvu 

 

mentor  

A jak je to s mentorem? 



Buďte v kurzu s námi! 

www.cestapromlade.cz 

www.facebook.com/cestapromlade 

Cesta pro mladé 

@CestaProMlade 

777 492 495 

cestapromlade 



 

 

 

 

 

 

Regionální kancelář 

Pro Vysočinu a Jihočeský kraj 

• Ing. Michaela Švecová; michaela.svecova@fdv.cz; 770 135 586 

• Lidická třída 124/11; České Budějovice 

 

 

• Pro podnikatelské subjekty možnost konzultací, představení projektu přímo ve firmách 

 

• Pro školy a studenty: prezentace ve školách, semináře, konzultační místo 

 
 



 
Děkuji za pozornost 

 

 


