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„S počáteční podporou to jde“ ‐ 44 účastníků získalo zaměstnání
Čtyřicet čtyři účastníků projektu Do zaměstnání s asistencí se úspěšně zapojilo na trh práce.

Projekt společnosti Agentury Osmý den s názvem Do zaměstnávání s asistenční podporu na
pracovišti podpořený z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Evropské unie potvrzuje svou
smysluplnost. Po roce a půl realizace projektu si již 44 osob našlo zaměstnání dlouhodobého
charakteru ve firmách s různým zaměřením.
Do projektu se zapojilo celkem 63 účastníků a zatím 41 z nich úspěšně absolvovalo motivačně‐
aktivizační program a obdrželi 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.
Slečna Hanka pracuje přes půl roku v prádelně. Na začátku dostala potřebnou podporu, nyní
má své zaměstnání a své peníze. „Mám svou práci ráda, jsou tu fajn lidi. Na začátku mi
pomohla Agentura Osmý den. Potřebovala jsem pomoct s hledáním práce, vyřízením pracovní
smlouvy a taky mi ze začátku pomáhali přímo v práci – radili mi, jak to mám správně dělat."
říká o své kariéře. "Já pracuji ve firmě Blue Point Solusion v administrativě a také překládám
texty z angličtiny. Jsem tam spokojený. Je tam dobrý kolektiv lidí, pohoda, občas nějaký vtip.
Líbí se mi tam. Svou práci mám rád." říká pan Honza, další z úspěšných účastníků.
Pracovní konzultanti poskytují podporu účastníkům při hledání a získání zaměstnání. Velká
část aktivity a práce je však na účastníkovi samotném. „Existuje to takové pěkné „české“ slovo
– empowerment“, směje se Ing. David Landsperský, Ph.D., manažer projektu. „Nejde o nic
jiného, než o přenášení zodpovědnosti za výsledek aktivit z nás jako realizátora na účastníka.
On je ústřední osobou, která něco vykonává, k dosažení svého cíle ale potřebuje podporu. My
mu tuto podporu poskytneme, iniciativa, rozhodnutí a zodpovědnost za ně je ale na
účastníkovi. Tento přístup je zapojující, posilující, zplnomocňující a směřuje k větší aktivitě
uživatelů, k jejich co možná nejširší nezávislosti a suverenitě, k vlastnímu informovanému
rozhodování a k jejich zodpovědnosti za tato rozhodnutí a k vlastnímu sebe‐vedení“, uzavírá
Ing. David Landsperský, Ph.D.
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