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Svaz tělesně postižených v České republice, o.s,
okresní organizace Hodonín zahájil v únoru 2013
realizaci projektu, který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob
se zdravotním postižením (OZP) a klientům přispěje k získání nebo
udržení pracovního místa

Hlavní cíl:
• Zvýšení zaměstnatelnosti a integrace
osob se zdravotním postižením
Dílčí cíle projektu:
• Informovaní a motivovaní klienti
• Kvalifikovanější klienti s praktickými dovednostmi
• Zaměstnání části klientů projektu
• Motivovaní zaměstnavatelé
Termín realizace projektu: únor 2013 – leden 2015

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:
• Motivace a aktivizace cílové skupiny
• Mapování pracovních možností a předpokladů
• Bilanční a pracovní diagnostika
• Rekvalifikace klientů
• Rozvoj a nácvik pracovních dovedností klientů
• Umístění klientů na pracovní místa
• Poradenství
• Individuální podpora klientů
• Práce se zaměstnavateli

(Podrobnější informace o těchto aktivitách najdete na druhé straně letáku.)

Realizace probíhá ve Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně
ve čtyřech regionech: Brno-venkov, Hodonín, Zlín, Znojmo
Kontakt: V případě, že budete mít zájem se do projektu zapojit
nebo budete potřebovat zjistit podrobnější informace, kontaktujte
prosím manažera projektu: Karla Zbořilová, tel.: + 420 731 115 213,
e-mail: karla.zborilova@seznam.cz
Koordinátoři projektu: Brno-venkov:
Jana Mikulicová – tel.: 724 092 941, Hodonín: Jana Picková –
tel.:739 370 152, Zlín: Alena Merhautová – tel.: 728 869 609,
Znojmo: Marta Holátková – tel.: 605 584 026
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Informace o aktivitách projektu:
• Motivace a aktivizace cílové skupiny

	Cíl aktivity: zvyšování motivace klientů ke vstupu nebo návratu
na trh práce a informování klientů o jejich možnostech v pracovní
oblasti
Činnosti: motivační semináře a besedy, informační semináře

• Mapování pracovních možností a předpokladů

	Cíl aktivity: vyjasnění možností jednotlivých klientů při uplatnění
na trhu práce
	Činnosti: individuální práce s klienty formou osobních pohovorů
a konzultací

• Bilanční a pracovní diagnostika

	Cíl aktivity: podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi
klientů a reálností jejich uplatnění na trhu práce
	Činnosti: skupinové testování klientů a individuální pohovory
se zaměřením na zjištění vhodného a reálného pracovního
zaměření klientů

• Rekvalifikace klientů

	Cíl aktivity: zvýšení pracovního potenciálu klientů a šancí na
nalezení pracovního místa
	Činnosti: rekvalifikační kurzy PC a další individuálně zvolené
rekvalifikační kurzy

• Rozvoj a nácvik pracovních dovedností klientů

	Cíl aktivity: získání pracovních dovedností, orientace na trhu
práce, zlepšení komunikačních schopností
	Činnosti: vzdělávací semináře, přístup klientů na PC v místech
realizace projektu

• Umístění klientů na pracovní místa

	Cíl aktivity: zajištění pracovních míst pro část klientů pro
získání zkušeností, upevnění pracovních návyků, získání praxe a
navázání kontaktů
	Činnosti: zprostředkování zaměstnání, vytvoření nových
pracovních míst nebo umístění klientů na existující volná místa také s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele

• Poradenství

	Cíl aktivity: doplnění informací získaných na seminářích,
besedách a kurzech
	Činnosti: osobních konzultace především v oblasti pracovní,
sociální a zdravotní, poskytnutí publikací, příruček aj. pro
samostudium klientů

• Individuální podpora klientů

	Cíl aktivity: poskytnutí široké podpory při zapojení klientů do
projektu a hledání práce
	Činnosti: individuální podpora poskytovaná pracovníky projektu,
technické zázemí pro hledání práce, možnost příspěvku na
dopravu a stravu při účasti na seminářích a kurzech

• Práce se zaměstnavateli

	Cíl aktivity: zlepšení postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání
OZP, podpora zaměstnatelnosti OZP, vytvoření příznivějšího
prostředí pro zaměstnávání OZP
Činnosti: motivace, informování a osvěta zaměstnavatelů
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR.

