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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Zahájení realizace projektu s názvem  

„Přes hendikep do práce!“ 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002318 
 

Remisvit, z,ú. zahájil k 1.10.2016 projekt „Přes hendikep do práce!“, který je financován 

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu  zaměstnanost a ze 

státního rozpočtu ČR.  

Projekt bude realizován na území Středočeského kraje od 1.10.2016 – 30.9.2017. 

Hlavními cíly projektu jsou zvýšení možnosti pracovního zařazení maminek pečující o děti do 

15 let a zařazení osob se zdravotním hendikepem na trh práce.  Připravovaný projekt bude 

řešit i podporu při vstupu na trh práce.  

 

REMISVIT z.ú. se zaměří i na motivaci a odbornou přípravu včetně tréninku a 

zprostředkování pracovních míst pro hendikepované osoby na trhu práce.  

Projekt je realizován u dvou cílových skupin. 

 

První cílová skupina 

Během realizace projektu budou jako jedna cílová skupina zařazeny maminky, které jsou 

práceschopné a pečují o děti do 15 let, jsou ekonomicky neaktivní, jsou na RD a mají 

pracovní smlouvu na dobu určitou. Nebo maminky, které pečují dále po RD o malé děti a jsou 

dlouhodobě evidovány na ÚP či pobírají příspěvek na péči o závislou osobu, nebo mají sice 

pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jsou nyní na RD, ale již vědí, že s nimi zaměstnavatel 

po návratu nepočítá a využije možností ukončení pracovního vztahu. Do projektu se mohou 

přihlásit i maminky, které mají zájem po ukončení RD nevrátit se k původnímu 

zaměstnavateli, ale zahájit vlastní podnikatelskou činnost, protože zaměstnavatel s jejich 

návratem nepočítá. 

V rámci projektu mohou být tyto maminky zařazeny do motivačních kurzů, ve kterých si 

budou moci posílit sebeuvědomění, schopnost sebeprezentace. Zajistit motivaci pro trh práce.  

Tyto motivační kurzy jsou velmi důležité, pro správné nastartování na trh práce. Cílová 

skupina maminek bude mít možnost si vybrat z širší nabídky jednodenních kurzů, a to podle 

svých potřeb Jako je :  osobní restart syndrom vyhoření, motivace k vyšším výkonům a jak 

osobně růst, kompetence a uplatnění na trhu práce, komunikace při vstupu do zaměstnání, jak 

psát CV, jak úspěšně zvládnout pracovní pohovory, sladění rodinného a pracovního života. 

V rámci vzdělávacích aktivit budou poskytovány účastníkům projektu i kurzy na posílení IT 

znalostí.  Office kurzy: excel/word pro pokročilé (možno i pro začátečníky) 

Během projektu budou probíhat i rekvalifikační kurzy pro maminky. Rekvalifikační kurzy 



budou akreditované u MŠMT, každý účastník musí absolvovat závěrečné zkoušky a každý 

účastník obdrží Osvědčení. Naplánovány jsou rekvalifikační kurzy základy podnikání, 

základy účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky v rozsahu, akreditovaný 

kurz Asistentka/administrativní pracovnice v rozsahu, zaměřené rekvalifikační kurzy 

(floristika, kosmetika, dekorace aj.), rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. 

 

Další cílovou skupinou v projektu jsou osoby s mentálním postižením.  

Během projektu jsou pro tuto cílovou skupinu připraveny motivační tréninkové workshopy, 

které mají za cíl posílit pracovní návyky, samostatnost, motivaci CS pro trh.  

V našem realizačním týmu je i poradce pro trh v práce, který bude pomáhat maminkám i 

osobám se zdravotním hendikepem v přípravě na výběrová řízení, pracovní pohovory i se 

samotným vstupem na pracovní trh. V projektu budou vytvořená výcviková pracovní místa.  

Projekt předpokládá, že programu zaměstnanosti „Přes hendikep do práce!“ se zúčastní 

minimálně e 45 osob.  

 

Koordinátor projektu je REMISVIT z.ú. 
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