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CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci lidem
opouštějícím výkon trestu při hledání nového
zaměstnání a celkově zvýšit jejich uplatnitelnost
na trhu práce.

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?
V úvodu projektu prošli účastníci psychologickomotivačním kurzem, jehož cílem bylo pochopení
situace cílové skupiny a zejména pak zvýšení
motivace této skupiny k účasti na projektu. Ve
vybraných případech prošli účastníci pracovní
a bilanční diagnostikou, jejíž cílem byla
identifikace pracovního potenciálu jednotlivce,
která byla později základem pro nalezení vhodné
možnosti uplatnění.

Účastníci projektu při absolvování teoreticky zaměřených
aktivit projektu

Následoval vzdělávací blok zaměřený na zvýšení
kompetencí v oblasti práce s počítači, pracovně
právní gramotnost, ad. Poté účastníci absolvovali
rekvalifikační kurzy, které reflektovaly soudobou
poptávku na trhu práce. Konkrétně šlo například
o obsluhu vysokozdvižných vozíků, svářeče či
profesi instalatéra.

Místo: Ústecký kraj
Termín realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2014

Absolventům
těchto
kurzů
bylo
poté
zprostředkováno pracovní místo u některé ze
spolupracujících firem.

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?
Začlenění cílové skupiny do společnosti a bourání
předsudků prostřednictvím podpory zaměstnávání
 Osoby opouštějící výkon trestu vyřešily
jeden z hlavních problémů, které provází
jejich návrat do společnosti – získaly práci a
zdroj výdělku.
 Významný přínos představovalo získání
nebo rozšíření kvalifikace, a to v oborech,
po kterých je na trhu práce poptávka
(svářeč, obsluha vysokozdvižného vozíku
apod.) a skýtají tak šanci na reálné,
dlouhodobě udržitelné uplatnění na trhu
práce.
 Konkrétní
zaměření
na
některou
z kvalifikačních aktivit bylo založeno na
výsledcích bilanční a pracovní diagnostiky,
která přispěla ke zvýšení úspěšnosti
absolvování kurzů a následného vyhledání
zaměstnání.
 Pro cílovou skupinu bylo důležité získání
znalostí v oblasti pracovně-právní a
dovedností potřebných pro fázi ucházení se
o zaměstnání na volném trhu práce (např.
příprava životopisu, cvičný pracovní
pohovor,
vyhledávání
pracovních
příležitostí prostřednictvím internetu).
 Kromě „hmatatelných“ přínosů se projekt u
účastníků pozitivně projevil také na jejich
sebevědomí, získání nových přátel a
naučení se zodpovědnosti.
 Pozitivní dojem z realizace projektu získaly i
zapojené firmy, které účastníky projektu
zaměstnávaly – firmy byly spokojené
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s pracovitostí, ačkoliv na některé nové
zaměstnance musely více dohlížet.
 Do projektu byli zapojeni muži i ženy,
přínosy projektu tak mohli využívat všichni
zájemci plně v souladu s principem rovných
příležitostí.
 Příjemci, společnosti Educa Team s.r.o.,
přinesla realizace projektu především nové
zkušenosti v oblasti práce se specifickou
skupinou školených osob a nové kontakty
na subjekty, které se zabývají prací
s osobami, které opouštějí výkon trestu.

Jednou z hlavních aktivit projektu zaměřených na zvýšení
kvalifikace účastníků projektu byl kurz obsluhy
vysokozdvižného vozíku

PŘEKÁŽKY
Realizace projektu se potýkala s následujícími
překážkami a výzvami:


Vlastní strach a psychologické bariéry
v jednání s cílovou skupinou tvořenou
osobami opouštějícími výkon trestu.



Vysoká administrativní náročnost daná
pravidly a požadavky dotačního programu.



Neochota účastníků projektu aktivně
vystupovat v aktivitách, kterých se
účastnilo více osob z důvodu vzájemné
nedůvěry a neochoty se projevit před
ostatními účastníky. Aktivity částečně
nebyly nastaveny optimálně vzhledem k
sociálně-psychologickým charakteristikám
účastníků.



Osobnostní charakteristiky a motivace
některých účastníků projektu, které se
nepodařilo plně eliminovat ve fázi výběru
účastníků (např. usilovali prostřednictvím
účasti v projektu o zkrácení trestu)



Pro dosažení většího dopadu na cílovou
skupinu by bylo třeba řešit nejen oblast
zaměstnávání, ale také další problémy osob
opouštějících výkon trestu (např. zajištění
bydlení).

