
 
 
Realizace projektu  „Zapojení osob s mentálním postižením 
do práce“  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003976  
Realizace 1. 10. 2017 - 31. 1. 2019 
za 1. Monitorovací období.  1.10. 2017 -  31. 3. 2018 
 
30.11. 2017  byla ukončena přípravná fáze projektu 
 
31. 3. 2018 byl ukončen výběr a motivace CS pro program zaměstnanosti 
Již při přípravě projektu jsme jednali s řadou ústavů, kde jsou soustředěny osoby mentálně 
postižené, ať již v ústavní péči, tak v ambulantní.  
Na základě předběžného výběru CS v domovech a jejich okruhu klientů jsme ještě  
před motivačním setkáním  všechny zájemce informovali osobně o možnosti účastnit se 
projektu a probrali s nimi pozvání na motivační setkání v délce cca 2 hodiny. 
Na motivačním setkání byl účastníkům vysvětlen program projektu a  s každým se 
individuálně probrala  jeho forma,  možnosti i přání zapojení v daném projektu. 
Na motivačních setkáních s CS, vzhledem k náročnosti komunikace a motivace této cílové 
skupiny, byl přítomen Odborný garant, Koordinátor, zástupci sociálních zařízení i Specialista 
pro trh práce. Motivační setkání pro CS k v rozsahu vždy cca 2 hodiny proběhlo: 
Celým projektem sledujeme především rozvoj samostatnosti a vhodných pracovních návyků u 
naší cílové skupiny, mezi které patří též ranní odjezd do práce.  Toto je velice potřebné pro 
posilování sociálního začleňování u mentálně postižených lidí.  
Byly uskutečněny 4  motivační setkání.  Sestavena finální CS v počtu 35 osob 
Všech 35 osob souhlasilo s další účastí v projektu, toto bylo zapříčiněno také faktem, že 
koordinátor se velmi věnoval cílové skupině již před samotným  motivačním setkáním.   

 
V období od 1. 10. 2017 -  31. 3. 2018  byly uskutečněny pohovory, poradenská činnost a 
projednání individuálních rozvojových plánů (IRP) s CS. 
S CS byly projednány  individuální plány a účastníci, dle jejich zájmu byli  rozděleni na 
skupiny, dle jejich dalšího potenciálního umístění na trhu práce.  K tomuto se přihlíželo i při 
rozdělení skupin ve workshopech, kde se skupiny A scházely 2 hodiny měsíčně, skupiny B 
1.1, B 1.2, B 2.1 a B 2.2 - 4 hodiny měsíčně a skupina B 3 - 8 hodin měsíčně.  

 
V období od 1. 12. 2016 – 31. 3. 2017 probíhaly motivační tréninkové workshopy. 
V těchto workshopech byly vytvořeny skupiny: farma, rádio, vnitřní úklid, venkovní úklid, 
rukodělní, venkovní údržba, kuchyňské práce.  
 
 
V období od 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 již  část cílové skupiny je místěna na tréninkových 
místech.  



CS pracuje na DPP s podporou mentorů a také již samostatně, kdy úročí návyky, které se 
klienti naučili v pracovních workshopech. Jedná se o činnosti, které může CS realizovat i na 
volném trhu práce.  
 
 
Projekt pokračuje v dalším monitorovacím období, o kterém budeme opět na stránkách 
Remisvitu informovat.  
 


