
Dobrý den, vážení váleční veteráni, 

chtěla bych Vás informovat o tom, že v současné době připravujeme projekt s názvem 

„BOJ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ O DŮSTOJNOST A ZAMĚSTNÁNÍ PO NÁVRATU DO VLASTI“ 
aneb VETERÁNI II. na pomoc válečným veteránům v oblasti poskytování kurzů a pomoci při hledání 
zaměstnání. 

A proto Vy, kterým se nedostalo pomoci v projektu „Z války/ armády do civilního zaměstnání“, ať už 
z jakéhokoliv důvodu (např. byli jste ještě v armádě nebo v zaměstnání a v té době jste tedy ještě 
nechtěli změnu, nebo se na Vás nedostalo, atp…), máte možnost zapojit se nyní. 

  
Projekt začne 1. 12. 2014 (více info v přiloženém letáčku). 

Podmínky pro vstup do projektu: 

    Trvalé bydliště mimo Ústecký kraj a Prahu 

    Status válečného veterána dle zákona 

 Prosíme, kdo tak ještě neučinil, aby mi na tento mail zaslal: 

1) životopis – aktuální a nejlépe strukturovaný, který by měl obsahovat: 
        vzdělání (adresa a název školy, vystudovaný obor, doba studia od - do, 
        odborné kurzy, stáže (název, adresa, od – do) 
        zaměstnání (od - do, jméno a adresa zaměstnavatele, funkce, odbornost - 
řadit   chronologicky) 
        využitelné znalosti a dovednosti - např. ŘP, jazykové znalosti, atd. 
        zájmy, záliby 
  

2) vyplněný dotazník - přihláška (viz příloha) – originál s podpisem poštou na adresu 
v záhlaví tohoto emailu, nebo skenovat na tento mail 
  
3) konkrétní specifikaci, co od projektu očekáváte – představy a požadavky na profesní 
vývoj, současná situace (např. termín předpokládaného ukončení současného pracovního 
poměru a možnost nastoupení do nového), proč se hlásíte do projektu, popsat ekonomickou 
situaci, jaký kurz byste chtěl absolvovat, potencionální zaměstnavatel, zdravotní nebo jiná 
omezení, ochota směnného provozu, dojíždění… 
  
4) sken osvědčení válečného veterána 
Za šíření informací mezi ostatní válečné veterány, kterým by mohl být projekt nápomocný v 
budoucím životě, budeme rádi.  
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
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