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TISKOVÁ ZPRÁVA
Integrace zrakově postižených na trh práce v Královéhradeckém kraji
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. zahájilo v únoru 2010 realizaci projektu na podporu
zaměstnanosti zrakově postižených osob (dále ZP), které mají trvalé bydliště na území
Královéhradeckého kraje, ve věku 18-65 let. Projekt se zaměřuje nejen na ZP, ale i na
podporu možných zaměstnavatelů této cílové skupiny.
Projekt Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením
v Královéhradeckém kraji (reg. číslo CZ.1.04./3.3.05/31.00223) je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na území
Královéhradeckého kraje po dobu dvou let.
Vzhledem k stále vysoké míře nezaměstnanosti mezi lidmi se ZP, vznikl tento projekt,
jehož cílem je míru zaměstnanosti lidí se ZP zvýšit. Cílem projektu je také zmírnit dopady
ekonomické krize a zařadit do pracovního procesu i ty osoby ZP, které trpí nízkou
sebedůvěrou, popř. nízkou adaptabilitou na pracovní prostředí.
Hlavními překážkami pro lidi se ZP při jejich uplatnění na trhu práce není pouze nízká
kvalifikace nebo omezené spektrum využití jejich dovedností, ale také často velmi nízká
sebedůvěra a adaptabilita na nové prostředí. Na druhé straně jsou to časté obavy a
z nich plynoucí neochota zaměstnávat osoby se ZP u zaměstnavatelů, které vyplývají mj.
z nízké míry informovanosti a obav ze zvýšených nákladů. Přesto, že zaměstnavatelé
mohou získat určité výhody, jeví se jim celkově tento proces jako příliš náročný a jejich
motivace ke spolupráci klesá.
Systém komplexní podpory v projektu kombinuje podporované zaměstnávání, úspěšně
odzkoušené nástroje, spolu s dalšími novými aktivitami (diagnostika připravenosti na
výkon zaměstnání, job club, tréninkové zaměstnávání) tak, aby podpora byla co
nejefektivnější.
Projekt zahrnuje také podporu zaměstnavatelům prostřednictvím motivačních a
vzdělávacích programů, ale také předpřípravou uchazečů o zaměstnání formou
vzdělávání a tréninkového zaměstnávání.
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. je centrem služeb pro osoby těžce zrakově
postižené. Vzhledem k tomu, že poskytuje služby již od roku 2002, mělo možnost
dlouhodobě sledovat potřeby svých uživatelů. Na základě těchto potřeb realizovalo
TyfloCentrum Hradec Králové, ve spolupráci s dalšími institucemi, řadu projektů, jejichž
cílem bylo zapojit osoby se zrakovým postižením do společnosti, podpořit je
v samostatném životě s ohledem na jejich přirozené prostředí. Z těchto zkušeností
vyplynula potřeba vytvořit tento projekt, který poskytuje ucelenou nabídku podpory,
nejen pro aktivní uživatele, ale i pro dlouhodobě nezaměstnané a málo motivované osoby
se ZP.
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