
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Zvýšení zamìstnatelnosti a integrace osob se zdravotním postižením

DÍLÈÍ CÍLE:
Informovaní a motivovaní klienti
Kvalifikovanìjší klienti s praktickými dovednostmi
Zamìstnání èásti klientù projektu
Motivovaní zamìstnavatelé

-
-
-
-

Termín realizace projektu: duben 2013 - bøezen 2015
Realizace projektu probíhá v Praze a zapojit se do nìj 
mohou osoby se zdravotním postižením žijící na území 
hlavního mìsta Prahy.

Projekt „Šance pracovat“ (CZ.1.04/2.1.01/91.00246) je financován z Evropského sociálního fondu
 prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a ze státního rozpoètu ÈR.

1.stranaProjekt: „Sance pracovat“

Svaz tìlesnì postižených v Èeské republice, o.s. zahájil
v dubnu 2013 realizaci projektu, který je zamìøený na 
zvýšení zamìstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP)
a klientùm pøispìje k získání nebo udržení pracovního místa.



V RÁMCI PROJEKTU BUDOU PROBÍHAT 
NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Motivace a aktivizace cílové skupiny 
Mapování pracovních možností a pøedpokladù
Bilanèní a pracovní diagnostika
Rekvalifikace klientù
Rozvoj a nácvik pracovních dovedností klientù
Umístìní klientù na pracovní místa
Poradenství
Individuální podpora klientù
Práce se zamìstnavateli

MOTIVACE A AKTIVIZACE CÍLOVÉ SKUPINY 
CÍL AKTIVITY: zvyšování motivace klientù ke vstupu nebo návratu
na trh práce a informování klientù o jejich možnostech
v pracovní oblasti
ÈINNOSTI: motivaèní semináøe a besedy, informaèní semináøe

MAPOVÁNÍ PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ A PØEDPOKLADÙ
CÍL AKTIVITY: vyjasnìní možností jednotlivých klientù pøi 
uplatnìní na trhu práce 
ÈINNOSTI: individuální práce s klienty formou osobních pohovorù
a konzultací

INFORMACE O AKTIVITÁCH PROJEKTU:

BILANÈNÍ A PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA
CÍL AKTIVITY: podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi
klientù a reálností jejich uplatnìní na trhu práce
ÈINNOSTI: skupinové testování klientù a individuální pohovory 
se zamìøením na zjištìní vhodného a reálného pracovního 
zamìøení klientù



REKVALIFIKACE KLIENTÙ
CÍL AKTIVITY: zvýšení pracovního potenciálu klientù a šancí na 
nalezení pracovního místa
ÈINNOSTI: rekvalifikaèní kurzy PC a další individuálnì zvolené
rekvalifikaèní kurzy

ROZVOJ A NÁCVIK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ KLIENTÙ
CÍL AKTIVITY: získání pracovních dovedností, orientace na trhu 
práce, zlepšení komunikaèních schopností
ÈINNOSTI: vzdìlávací semináøe, pøístup klientù na PC v místech 
realizace projektu

UMÍSTÌNÍ KLIENTÙ NA PRACOVNÍ MÍSTA
CÍL AKTIVITY: zajištìní pracovních míst pro èást klientù pro 
získání zkušeností, upevnìní pracovních návykù, získání praxe 
a navázání kontaktù
ÈINNOSTI: zprostøedkování zamìstnání, vytvoøení nových 
pracovních míst nebo umístìní klientù na existující volná 
místa, také s podporou mzdových pøíspìvkù pro zamìstnavatele

PORADENSTVÍ
CÍL AKTIVITY: doplnìní informací získaných na semináøích, 
besedách a kurzech
ÈINNOSTI: osobní konzultace pøedevším v oblasti pracovní,
sociální a zdravotní, poskytnutí publikací, pøíruèek aj. pro 
samostudium klientù

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA KLIENTÙ
CÍL AKTIVITY: poskytnutí široké podpory pøi zapojení klientù 
do projektu a hledání práce 
ÈINNOSTI: individuální podpora poskytovaná pracovníky projektu, 
technické zázemí pro hledání práce, možnost pøíspìvku na dopravu
a stravu pøi úèasti na semináøích a kurzech

PRÁCE SE ZAMÌSTNAVATELI
CÍL AKTIVITY: zlepšení postoje zamìstnavatelù 
k zamìstnávání OZP, podpora zamìstnatelnosti OZP, vytvoøení 
pøíznivìjšího prostøedí pro zamìstnávání OZP
ÈINNOSTI: motivace, informování a osvìta zamìstnavatelù



V pøípadì, že budete mít zájem se do projektu zapojit, nebo 
budete potøebovat zjistit podrobnìjší informace, kontaktujte 
prosím pracovníky projektu: 

ADRESA:

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:

KONTAKTY:

Svaz tìlesnì postižených v Èeské republice, o.s.

tramvají è. 3 nebo 8 na zastávku „Karlínské námìstí“
-
-
pìšky ze stanice metra B nebo C „Florenc“

bezbariérovým autobusem è. 1 na zastávku „Karlínské námìstí“-

Karlínské námìstí 12 
Praha 8 - Karlín

MANAŽER: TEL.:
e-mail:

  Alena Øíhová, 221 890 458
 alena.rihova@svaztp.cz

 
KOORDINÁTOR: TEL.:
e-mail:

 Veronika Švejdová,  602 647 248
 veronika.svejdova@svaztp.cz

KOORDINÁTOR: TEL.:
e-mail:

 Daniela Øezáèová,  224 816 675
 daniela.rezacova@svaztp.cz

Web: http://www.svaztp.cz/projektyeu/1362

Florenc

Køižíkova


