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У продовження розмови надсилаю Вам додаткову інформацію щодо проекту «Ветерани: від
діалогу до працевлаштування».
Більш детально щодо того яка саме підтримка потрібна:
1. Запрошення ветеранів прийняти участь у семінарі у місті Львові

В місті Львові навчання відбуватиметься 27, 28, 29 листопада.
27 та 28 листопада з 10 до 18 години, 29 листопада з 10 до 14 години.
Проект надасть ветеранам чудову можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями
українського ринку та пройти перше інтерв’ю. Протягом 3 днів у всіх учасників буде
унікальна можливість відвідати мотивуючі лекції від успішних ветеранів, отримати навички
якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти
очікування працедавців.
Навчання безкоштовне. Витрати на проживання та харчування іногородніх учасників
покриваються організаторами з кошт Міністерства соціальної політики України.
Зважаючи на обмежену кількість місць пріоритет надаватиметься тим, хто знаходиться у
пошуку роботи, у кого є певні проблеми з працевлаштуванням або тим, хто наразі працює
але з якихось причин має бажання змінити роботу.
Звертаємось до Вас з проханням запросити ветеранів у кількості 20 осіб до участі у
семінарах та організувати їх перевезення до місця проведення заходу 27.11 та у
зворотному напрямку 29.11.
Також просимо надати інформацію про бажаючих відвідати заходи до 22 листопада
включно на електронну адресу організації info.familyato@gmail.com чи телефоном
0637053134 у вигляді імен з контактами особи або шляхом заповнення ветераном
реєстраційної заяви за посиланням https://goo.gl/forms/gQB0jpNzIYtIIiBg1
З кожним ветераном, який виявить бажання взяти участь у семінарах та з кожним
представником від групи який відповідатиме за транспортування групи зв’яжеться наш
представник та повідомить час та місце проведення навчання.
2. Інформаційна підтримка

Звертаємось до Вас з проханням розмістити інформацію про старт проекту та про
відкриту реєстрацію для участі як ветеранів. (додається)
Також, для участі у першому дні навчання, а саме 27 листопада просимо запросити
ветеранів, які були успішно працевлаштовані завдяки зусиллям центру зайнятості та
готові поділитись власним досвідом з ветеранами та з журналістами у кількості 3-4
особи.

Та просимо запросити представників потенційних роботодавців для участі у 3-ому
дні семінарів, а саме 29 листопада, для презентації діяльності своєї компанії та
спілкування з ветеранами у легкій невимушеній атмосфері.
Звертаємось до Вас з проханням розмістити інформацію про старт проекту та про
відкриту реєстрацію для участі як ветеранів так і працедавців.

3. Допомога з розповсюдженням друкованого видання «Схід та Захід разом».

В рамках проекту буде випускатись друковане видання, яке розраховано на працедавців та
сприятиме формуванню атмосфери порозуміння, підтримки, та поважного ставлення до
учасників АТО та членів їх родин, що значно підвищить шанси ветеранів на
працевлаштування.
Звертаємось до Вас з проханням допомогти розповсюдити видання у кількості до 500 екз.
в місяць на протязі 3 місяців серед працедавців Харкова та області.
У разі виникнення будь-яких питань участі у проекті 063-705-31-34 Олена Косина, ГО
«Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО»

