Tisková zpráva, 5.listopadu 2020

Pomoc s návratem na pracovní trh osobám se zdravotním postižením, převážně s
duševním onemocněním v okrese Bruntál.
Zahrada 2000 z.s., poskytovatel sociálních služeb z Jeseníku spouští od 1. listopadu 2020
projekt Na hranici krajů, zaměřený na pomoc se vstupem, udržením se na trhu práce a
finanční stabilizaci účastníků. Pro cílovou skupinu jsou připraveny motivační aktivity,
vzdělávací a odborné kurzy a tréninková místa, kde budou pracovní asistenti pomáhat
zapojeným osobám s nastavením pracovního režimu a výběrem vhodných činností. Cílem
projektu je zvýšit kompetence k pracovnímu uplatnění účastníků projektu z regionu Bruntálska
a potrvá 24 měsíců.
“Cíl bude naplněn individuálně nastavenou prací s účastníky, individuální podporou
zaměřenou na prožití úspěchu, edukací, obnovou pracovních návyků a podporou při hledání
zaměstnání.”
Účastníci porozumí, jaká omezení přináší jejich onemocnění pro pracovní uplatnění a které
aspekty jsou důležité pro možnost udržet si zaměstnání. Naučí se lépe komunikovat. Obnoví
své kognitivní funkce a základní pracovní dovednosti. Část účastníků si doplní kvalifikaci pro
vhodné pracovní obory, které odpovídají jak jejich potřebám a možnostem, tak poptávce trhu
v regionu. Tím posílí svoje sebevědomí v pracovní oblasti a motivaci hledat zaměstnání.
“Z dříve realizovaných projektů máme ověřeno, že velkou motivací pro zapojení do projektu
je pro cílovou skupinu možnost si v chráněném prostředí vyzkoušet práci, bez tlaku na výkon.”
Individuální i skupinová práce v bude ze začátku zaměřena spíše na měkké dovednosti,
posílení sebevědomí a zažití úspěchu. Teprve po získání důvěry budou řešeny i otázky financí
(zadlužení, práce s osobním rozpočtem). Účastníci lépe porozumí, jaká rizika pro finanční
stabilitu přináší ataka onemocnění, a budou otevření jim předcházet. Budou méně náchylní k
rizikovému chování v oblasti financí, díky zvýšeným kompetencím.
Všichni účastníci budou s pracovníky Poradenského centra hledat vhodné zaměstnání. K
tomu poslouží i 3 prezentační akce, na kterých se účastníci setkají se zaměstnavateli z
regionu. Zaměstnavatelé budou mít možnost seznámit se s prací osob z cílové skupiny, s
jejich potřebami a snížit tak své obavy z jejich zaměstnávání.
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