Trh práce versus lidé s fyzickým postižením aneb kde hledat
pomocnou ruku?
srpen 2015

V současné době probíhá ve Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.
projekt s názvem "Chci práci bez bariér", který je zaměřen na rozšíření schopností
osob se zdravotním postižením v oblasti hledání práce.
"Náš projekt běží již od února tohoto roku, nábor klientů proběhl v první části
projektu, abychom mohli začít s aktivitami, jako jsou vzdělávací semináře a následně
pokračovat s klienty individuálně a aktivně v hledání vhodného pracovního uplatnění
či hledání dalších možností" říká konzultantka projektu Daniela Řezáčová.
"Projekt byl vytvořen se záměrem pomoci 30 lidem se zdravotním postižením, po
dobu 9 měsíců se s nimi snažíme průběžně pracovat, někdy není lehké udržet
motivaci na stabilní úrovni, ale často se také stává, že klientův zájem graduje, když
vidí další možnosti vlastního rozvoje" doplňuje ji druhá konzultantka projektu
Michaela Řiháčková.
Díky projektu "Chci práci bez bariér" našlo práci již 8 lidí, mezi nimi i paní Jírová.
Nyní pracuje ve Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s.
v oddělení PR a sponzoringu. Jak se v pracovní pozici cítí, popsala slovy: „ Pro mě
byl půl úvazek nejlepší volba, celý bych ještě nezvládla. V práci asistuji v oddělení
PR a je pro mě velmi důležité, že mi práce dává smysl. Obnovuji si znalosti z
administrativy a moc mě baví organizace aktivit“.
Další z klientů, pan Jindřich Kouba, se chystá v rámci projektu absolvovat
rekvalifikační kurz "pracovník v sociálních službách". Když mu byl kurz nabídnut,
neváhal: "Jsem rád, že si mohu rozšířit obzory a jsem přesvědčen, že budu mít větší
uplatnění na trhu práce. Pomáhat druhým v oblasti pečovatelství je, myslím, pro mě
to pravé, takže když jsme se na konzultaci dostali k možnosti nabídky kurzu, popadl
jsem ji, jak se říká, všemi deseti."
Projektový tým uzavírá: "Věříme, že projekt "Chci práci bez bariér" je smysluplnou
skutečnou pomocí, pracujeme jako tým i pro klienta. Každý z nás vnášíme do
konkrétních situací jiný úhel pohledu, touto cestou nacházíme společně s klienty to
nejpřirozenější řešení a ideální, vyvážený posun klienta zejména v oblasti pracovního
uplatnění.
Samozřejmostí je citlivé vnímání zpětné vazby a spokojenost klientů, což je ta
nejhezčí odměna.
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