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Jak na pracovní kariéru?
Díky novému projektu Jurty získají nezaměstnaní lidé se zdravotním postižením dovednosti pro
úspěšný vstup na trh práce v Ústeckém kraji.

Obecně prospěšná společnost JURTA je přední organizací v Ústeckém kraji, která účinně řeší
trénink práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, s duševním onemocněním a
žáků v posledním ročníku studia opouštějících zařízení ústavní nebo ochranné výchovy na
běžný trh práce. Nový projekt společnosti JURTA s názvem Moje kariéra podpořený z OP
Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie je zacílen na přirozené a běžné fungování člověka
ve společnosti zejména skrze uplatnění v pracovním procesu. Po jeho absolvování budou
účastníci připraveni vydělávat si prací své peníze, nakládat s nimi, realizovat se a učit novým
dovednostem.
„To, co účastníky projektu diskvalifikuje v přístupu k zaměstnání, je absence schopností rychle
chápat, reagovat, být flexibilní, ihned porozumět, interpretovat,“ říká Ing, David Landsperský,
PhD., ředitel společnosti. „Jde tedy o schopnosti, nikoli dovednosti, které by bylo možné se
snadno naučit a tito lidé je překonávají jen obtížně, a navíc jim to trvá velmi dlouho. Klíč k
řešení zdánlivě patové situace je tedy na straně schopnějších a fundovanějších - tedy na straně
zaměstnavatelů a nových pracovních a tréninkových týmů,“ dodává.
„Právě v tomto bodě spočívá zásadní silná stránka projektu a metodiky projektových aktivit:
mezi cílovou skupinu a potenciální zaměstnavatele na čas zapojíme prostředníky, kteří jsou
schopni facilitovat komunikaci mezi týmem zaměstnavatele a účastníky projektu a pomohou
jim rychle se zorientovat v tréninkových pracovních podmínkách,“ upřesňuje pracovní
konzultantka Dana Štěpánková, která má na starosti hlavní část projektových aktivit –
získávání praktických dovedností, poskytování individuální podpory, zažívání úspěchu
účastníků a zapojování do běžné společnosti. Účastníkům také poskytneme podporu a pomoc
při řešení tíživých situací a problémů každodenního života, které samí důsledku své situace
neumí samostatně vyřešit a které jim mohou bránit v úspěšném absolvování tréninkových
činností.
Provázanost aktivit a současně vysoká odbornost projektového týmu vede v dlouhodobém
horizontu ke snižování počtu osob závislých na službách sociální péče a tudíž ke snižování
nákladů na systém sociálních služeb. Vyšší pravděpodobnost udržení uživatelů na trhu práce
dokonce znamená, že uživatelé začnou do systému sami přispívat, místo aby jen čerpali – v
budoucnu začnou také platit daně, zdravotní a sociální pojištění. „Uvítali bychom, kdyby po
skončení projektu bylo možné tyto typy aktivit zahrnout mezi standardní nástroje sociálních
služeb realizované na úrovni regionu registrovanými poskytovateli a ve spolupráci s dalšími
subjekty, neziskovými organizacemi nebo třeba sociálními podnik. V tomto směru by bylo
žádoucí připravovat i legislativu nebo metodický pokyn MPSV,“ uzavírá Ing. David Landsperský,
Ph.D.

Obecně prospěšná společnost Jurta, o.p.s.
Společnost Jurta, o.p.s. je nezisková organizace, která působí v oblasti pomoci lidem s
postižením a pomáhá jim v procesu integrace do společnosti. Cílem společnosti je nabízet
uživatelům služeb možnosti pracovního uplatnění, přípravy na vyhledávání zaměstnání a
trénink pracovních dovedností. Své cíle sdružení naplňuje také provozováním tréninkových a
praktických programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy a žáky končící školní docházku.
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