
Replay
Je Ti 15–26 let?
Hledáš si práci?
Nevíš kam po 
škole?

Nevíš, jak jednat 
se zaměstnavateli 
a jak se připravit na 
pracovní pohovor?

Potřebuješ 
vylepšit svůj 
životopis?

Chybí ti 
praxe?

Chceš se 
naučit nové 
dovednosti?

Chceš si najít 
práci, která tě 
bude bavit?

Chceš si 
vyzkoušet 
pracovat v oboru, 
který se ti líbí?



Pomůžeme ti!

•  Zajímavě trávit volný čas (nahrávání v hudebním studiu, 
 natáčení videoklipu, rozvíjet své zájmy a nadání…)

•  Zorientovat se na trhu práce

•  Vyřídit všechny potřebné dokumenty

•  Napsat životopis, motivační dopis a připravit  
 se na přijímací pohovor

•  Vyzkoušet si práci, která tě bude bavit

•  Najít si práci u zaměstnavatele

Zavolej nám, napiš nebo se u nás zastav.

Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Olomouci
Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc

Vladimír Zdražil
Tel.: +420 773 537 974, Email: zdrazil@podaneruce.cz

Provozní doba 
Sudé týdny: Po, Út, St 10:00–18:00 
Čt po domluvě, Pá 9:00–17:00

 /NZDM-v-Olomouci

Rádi se s tebou domluvíme na termínu individuální schůzky.  
Stačí zavolat, napsat, nebo jen prozvonit, zavoláme zpět.

Projekt “ REPLAY (Práce hrou)“ CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006358
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Zaměstnanost.



Pomůžeme ti!

•  Zajímavě trávit volný čas (nahrávání v hudebním studiu, 
 natáčení videoklipu, rozvíjet své zájmy a nadání…)

•  Zorientovat se na trhu práce

•  Vyřídit všechny potřebné dokumenty

•  Napsat životopis, motivační dopis a připravit  
 se na přijímací pohovor

•  Vyzkoušet si práci, která tě bude bavit

•  Najít si práci u zaměstnavatele

Zavolej nám, napiš nebo se u nás zastav.

Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Prostějově
Lutinovova 42/1
796 01 Prostějov

Vladimír Zdražil
Tel.: +420 773 537 974, Email: zdrazil@podaneruce.cz

Provozní doba 
Liché týdny: Po 10:00–18:00, Út po domluvě, St 10:00–18:00 
Čt 9:00–17:00, Pá 8:00–16:00

 /NZDM-v-Prostějově

Rádi se s tebou domluvíme na termínu individuální schůzky.  
Stačí zavolat, napsat, nebo jen prozvonit, zavoláme zpět.

Projekt “ REPLAY (Práce hrou)“ CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006358
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Zaměstnanost.



Pomůžeme ti!

•  Zajímavě trávit volný čas (nahrávání v hudebním studiu, 
 natáčení videoklipu, rozvíjet své zájmy a nadání…)

•  Zorientovat se na trhu práce

•  Vyřídit všechny potřebné dokumenty

•  Napsat životopis, motivační dopis a připravit  
 se na přijímací pohovor

•  Vyzkoušet si práci, která tě bude bavit

•  Najít si práci u zaměstnavatele

Zavolej nám, napiš nebo se u nás zastav.

Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Zábřehu
Postřelmovská 465/1A
789 01 Zábřeh

Karolína Čechová
Tel.: +420 773 537 957, Email: cechova@podaneruce.cz

Provozní doba 
Út 10:00–13:00, 14:00–18:00
Pá 10:00–13:00, 13:00–17:00

 /NZDM-v-Mohelnici-a-Zábřehu

Rádi se s tebou domluvíme na termínu individuální schůzky.  
Stačí zavolat, napsat, nebo jen prozvonit, zavoláme zpět.

Projekt “ REPLAY (Práce hrou)“ CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006358
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Zaměstnanost.



Pomůžeme ti!

•  Zajímavě trávit volný čas (nahrávání v hudebním studiu, 
 natáčení videoklipu, rozvíjet své zájmy a nadání…)

•  Zorientovat se na trhu práce

•  Vyřídit všechny potřebné dokumenty

•  Napsat životopis, motivační dopis a připravit  
 se na přijímací pohovor

•  Vyzkoušet si práci, která tě bude bavit

•  Najít si práci u zaměstnavatele

Zavolej nám, napiš nebo se u nás zastav.

Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Mohelnici
Zámecká 19/11
789 85 Mohelnice

Karolína Čechová
Tel.: +420 773 537 957, Email: cechova@podaneruce.cz

Provozní doba 
Po 14:00–18:00  
Čt 10:00–13:00, 14:00–18:00

 /NZDM-v-Mohelnici-a-Zábřehu

Rádi se s tebou domluvíme na termínu individuální schůzky.  
Stačí zavolat, napsat, nebo jen prozvonit, zavoláme zpět.

Projekt “ REPLAY (Práce hrou)“ CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006358
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Zaměstnanost.


