TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Nad Plovárnou 5
Jihlava 30. listopadu 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pokračování v realizaci projektu OP LZZ
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. pokračuje v realizaci projektu „Komplexní program
podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, registrační číslo:
CZ.1.104/3.3.05/31.00227, jenž byla zahájena dne 1. února 2010. Do dnešních dnů
organizace, která také poskytuje 3 registrované sociální služby, díky tomuto projektu
podpořila prostřednictvím vybraných aktivit 25 osob s těžkým zrakovým postižením.
Z aktivity Vzdělání zaměřené na zvýšení kvalifikace se již uskutečnily dva programy.
Individuálním kurzem obsluhy PC prošlo celkem 14 klientů, kteří po skončení navštěvování
kurzu získali osvědčení o jeho absolvování. Dále se uskutečnil akreditovaný kurz
pro pracovníky v sociálních službách. Zúčastnili se ho 3 klienti, kteří již také splnili zkoušku,
na jejímž základě obdrželi certifikát o úspěšném absolvování. Díky tomuto kurzu jsou
proškolení klienti plnohodnotnými pracovníky v sociálních službách.
Již od 1.7.2010 je v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. zaměstnán na pozici tréninkového
pracovníka jeden klient, který prošel Vzděláváním zaměřeným na zvýšení kvalifikace. Tzv.
Tréninkové zaměstnávání je další z aktivit, které projekt nabízí. Tento zaměstnanec
při své práci může využívat pomoc pracovního asistenta, jehož činnost spadá do další
aktivity projektu nazvané Přímá asistence.
Dále se uskutečnil 1. blok aktivit z kapitoly Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech.
Zúčastnilo se celkem 18 klientů, kteří měli možnost seznámit se s pěti různými vzdělávacími
programy, např. Komunikační dovednosti, Pracovní právo, Jak se chovat na trhu práce
a jiné.
V rámci aktivity Příprava na zaměstnání probíhá diagnostika zaměřená na schopnosti
a dovednosti klientů a také na jejich připravenost pro výkon povolání.
Z dalších aktivit, které probíhají je možné navštívit zážitkový seminář,
na kterém si své zkušenosti vyměňují zaměstnavatelé a osoby se zrakovým postižením.
Pro klienty jsou dále nabízeny aktivity v rámci tzv. Job clubu. Zde si klienti pod vedením
zkušeného pracovníka zlepšují své schopnosti vedoucí k nalezení zaměstnání.
Projekt je zaměřen také na zaměstnavatele, kteří stále využívají Analýzu pracovního
místa. Díky této analýze je možné zjistit, zda může být v konkrétní firmě zaměstnána osoba
se zrakovým postižením.
Většina výše popsaných aktivit bude pokračovat také v roce 2011. Z plánovaných
aktivit je možné např. navštívit akreditovaný kurz Telemarketingu, dále proběhne 2. blok
Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech, bude pokračovat Job club, Příprava
na zaměstnání- diagnostika a také inovativní prvek Tréninkové zaměstnávání, o nějž je mezi
klienty velký zájem.
Klienty projektu se mohou stát osoby se zrakovým postižením, které mají trvalé
bydliště na území kraje Vysočina. Věkové rozpětí zájemců o vstup do projektu je od 18 do 65
let.
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TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A
ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

