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Účastníci převzali certifikáty a pochlubili se novým zaměstnáním
Dvacítka účastníků projektu Do zaměstnání s asistencí úspěšně ukončila motivačně aktivizační
program a obdržela certifikáty. Zároveň mají už nové zaměstnání.

Projekt společnosti Agentura Osmý den s názvem Do zaměstnávání s asistenční podporu na
pracovišti podpořený z OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie přinesl první ovoce. Po
půl roce realizace projektu devatenáct účastníků motivačně‐aktivizačního programu obdrželo
certifikát za úspěšné ukončení prvního bloku programu, jehož cílem je prostřednictvím
tréninku práce napomoci zaměstnávání osob se zdravotním postižením na běžném trhu práce
v Ústeckém kraji. Tři klíčové aktivity projektu byly navrženy s ohledem na potřeby účastníků
tak, aby došlo k jejich jednoznačnému a spolehlivému naplnění v co nejkratším čase a co
nejefektivněji. Agentura používá tyto postupy rutinně již deset let zejména pro cílovou
skupinu těžce zdravotně postižených. Nyní se tento program osvědčil i u komplikovanějších
cílových skupin, kterými jsou osoby s duševním nebo mentálním postižením anebo s těžkým
fyzickým postižením.
„Účastníci z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané anebo mezi osoby, které nikdy
neměly možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet,“ popisuje těžkou situaci účastníků Bc.
Zuzana Thürlová, pracovní konzultantka projektu a dodává: „Často u nich dochází ke
kombinaci několika nepříznivých vlivů – vedle nízké kvalifikace se objevují různé typy sociálních
nebo zdravotních handicapů.“
Motivačně aktivizační program úspěšně absolvovalo zatím 19 osob, které si upevnili své
dovednosti pro získání zaměstnání. V průměru šlo o cca 80 hodin konzultací a nácviků
dovedností v terénu a při pracovních zkouškách u každého člověka. Účastníci, kteří splnili 80%
stanovených parametrů závěrečného hodnocení, získali certifikát. „Zároveň 17 účastníků si za
podpory pracovních konzultantů Agentury našlo zaměstnání dlouhodobého charakteru a 2
účastníci mají zatím jen brigádu. Tato skutečnost potvrzuje smysluplnost a efektivnost
projektu, “ dodává Mgr. Jakub Formánek, manažer projektu.
V prvním běhu projektu je kromě 19 úspěšných absolventů zapojeno dalších 12 lidí. Ti si
v současné době trénují dovednosti potřebné pro získání a udržení zaměstnání. „Pevně věřím,
že i tito účastníci v dubnu letošního roku získají certifikát a hlavně se budou moci pochlubit
novým zaměstnáním, které tak dlouho nemohli najít,“ uzavírá pracovní konzultantka Zuzana
Thürlová.
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