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Projekt pomůže zdravotně handicapovaným lidem
v Moravskoslezském kraji
Projekt nazvaný 10 pro život, který se zaměřuje na pomoc s nalezením
vhodného pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením či omezením,
byl zahájen. Realizátorem projektu je Úřad práce ČR - krajská pobočka
v Ostravě ve spolupráci s dodavatelem služeb - Sdružením C.P.A. První
účastníci z Moravskoslezského kraje se projektových aktivit zúčastní už v září.
Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto projektu byly poskytnuty
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt má komplexní charakter a nabízí účastníkům celou škálu aktivit –
od motivačních, školících a poradenských až ke zprostředkování zaměstnání a
podpoře pracovních míst. Důležitou a nezbytnou součástí projektu je
individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich konkrétní druh a stupeň
zdravotního handicapu (tedy zdravotní postižení či omezení). Všechny aktivity
budou průběžně realizovány do konce května 2015. Kromě poradenství,
pracovní diagnostiky nebo různých možností rekvalifikace projekt jeho
účastníkům nabídne také například příležitost k získání nových zkušeností
formou pracovních praxí. Zaměstnavatelé budou navíc motivováni
k zaměstnávání účastníků projektu formou mzdových příspěvků.
„Projekt by měl podpořit celkem 180 nezaměstnaných osob se zdravotním
postižením či omezením,“ uvádí manažer projektu Jan Havlena a dodává, že
jsou připraveny také finanční prostředky na doprovodná opatření, např.
úhradu cestovních nákladů k účasti na aktivitách účastníkům projektu, úhradu
nákladů spojených s doložením zdravotní způsobilosti, s pořízením výpisu
z rejstříku trestů nebo s pořízením zdravotního průkazu. Pamatováno je
dokonce i na možnost poskytnutí příspěvku na doprovod, pokud to bude
potřeba.
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Za poskytování služeb klientům v celém Moravskoslezském kraji je zodpovědné
Sdružení C.P.A., které bylo vybráno v rámci zadávacího řízení a které bude
působit ve všech okresních městech kraje. Jeho úkolem bude také průběžně
projektové aktivity vyhodnocovat. Na konci projektu bude zpracována
metodika, jež bude obsahovat zkušenosti realizačního týmu s prací s cílovou
skupinou. Metodika bude následně dána k dispozici realizátorům obdobných
projektů v České republice.

Tel.: 950 143 271
Další informace:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/v_realizaci/rip/10_pro_zivot
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