RESTART
Podpora znevýhodněných osob na trhu práce
žijících na území MČ Praha 3 formou
získávání kompetencí, dovedností
a kvalifikovaného pracovního uplatnění

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou brožura, kterou vytvořila Městská část Prahy 3, aby Vás seznámila s výsledky
projektu Restart, který byl plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavního města
Prahy. Hlavním cílem projektu bylo pomoci osobám sociálně znevýhodněným znovu vstoupit na trh
práce. Projekt byl zacílen zejména na příslušníky etnických menšin, osoby bez přístřeší, imigranty
a azylanty. Pro klienty byl vytvořen job-club, který poskytuje odborné profesní a sociální poradenství.
Jeho vysoká návštěvnost nezapře úspěch a přínos celého projektu, v jehož aktivitách budeme i nadále
pokračovat.

David Gregor
Zástupce starostky pro sociální záležitosti a zdravotnictví

Představení realizátora a partnerů
Městská část Praha 3 je samosprávnou městskou částí hl. m. Prahy, která

R-Mosty, z.s. se od roku 1992 věnují sociální práci v romských lokalitách,

se rozkládá na katastrálním území Žižkova, Vinohrad a malé části Strašnic

od roku 2006 ve formě registrovaných sociálních a vzdělávacích služeb. Stej-

a Vysočan. Na jejím území žije zhruba 75 tisíc obyvatel. Městská část Praha 3

ně tak se už mnoho let díky evropským fondům podílejí nebo samy realizují

je specifická skladbou populace, mimo jiné zde žije početná romská komunita

fakultativní projekty zaměstnanosti, vzdělávání nebo bydlení pro marginalizo-

(2 – 3 tisíce osob) a velký počet cizinců (11 731). Městská část Praha 3

vané skupiny obyvatel. Romové tvoří stále většinu klientely spolku, nicméně

se prostřednictvím samosprávy dlouhodobě věnuje realizaci projektů v sociální

služby R-Mostů jsou určené obecně lidem v nouzi, dětem a mládeži; všem,

oblasti. V rámci podpory z Evropského sociálního fondu byly uskutečněny

kdo se chtějí podílet na zlepšování své tíživé životní situace. V roce 2015 byl

projekty: 1. Návrat do práce: podpora znevýhodněných na trhu práce z dů-

spolek R-Mosty nominován na cenu Roma Spirit. Více na www.r-mosty.cz.

vodu sociokulturního znevýhodnění (2010 - 2012, rozpočet: 5 875 862,- Kč)
a 2. Restart: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území

NADĚJE je česká nezisková organizace. Poskytuje pomoc všem lidem

MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného

v nouzi - tedy lidem ve stáří, bez domova, zdravotně handicapovaným

pracovního uplatnění (2015, rozpočet: 2 754 827,29 Kč). Důležité bylo

a ohroženým dětem a mládeži. Vznikla v roce 1990 a dnes působí ve 23

i partnerství v projektu EQUAL: Podpora vzdělávání Romů v Praze v oblasti

městech České republiky. V Praze je jedním z největších poskytovatelů sociál-

vzdělávání a zaměstnávání. Městská část Praha 3 také pravidelně realizuje

ních služeb lidem bez domova. Pomáhá přímo v ulicích prostřednictvím rozho-

projekty spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR zaměřené na podporu

vorů, materiální pomoci, doprovodů a zdravotnického ošetření. V kamenných

integrace cizinců, projekty prevence kriminality, projekty zaměřené na proti-

střediscích poskytuje stravu, sprchu, praní prádla, sociální a psychologické

drogovou prevenci a projekty v oblasti prevence bezdomovectví. Vedle osob

poradenství, nocleh či celodenní ubytování. Provozuje ordinaci praktického

ohrožených sociálním vyloučením se Městská část Praha 3 také věnuje pod-

lékaře a gynekologie. Zprostředkovává krátkodobá pracovní místa v rámci

poře služeb pro seniory a rodiny s dětmi. Více na www.praha3.cz.

pracovní terapie. Více na www.nadeje.cz.

Úvodní slovo realizátora
Municipality, tedy i Městská část Praha 3, realizují v rámci své samosprávné
politiky mnoho aktivit a činností v sociální oblasti, kde se zaměřují na různé skupiny obyvatel a rozmanité sociální jevy. Vedle péče o seniory, rodiny
s dětmi a zdravotně handicapované je potřeba věnovat pozornost i skupinám různým způsobem sociálně a kulturně znevýhodněným.
Jedná se například o menšiny, ať už národnostní nebo cizince dlouhodobě
žijící na našem území, osoby bez přístřeší, uživatele drog, osoby po výkonu
trestu odnětí svobody nebo oběti domácího násilí. Všechny takto znevýhodněné sociální skupiny potřebují vhodnou formu podpory, která by přispěla
k jejich úspěšnému a trvalému začlenění do společnosti anebo umírnila hrozbu jejich sociálního vyloučení.
U těchto skupin, a to zejména v hlavním městě Praze, je velmi důležitá podpora v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti. Jako vhodný nástroj se jeví
evropské projekty, které lze mimo jiné vhodně koncipovat na bázi partnerství
mezi veřejným a neziskovým sektorem.
Projekt Restart, jehož výstupem je mimo jiné i tato brožura, využil dosavadní
zkušenosti a znalostní kapacity tří organizací - Městské části Praha 3, organizace R-Mosty, z. s. a NADĚJE a nabídl klientům široké spektrum podpory
v oblasti zaměstnanosti. Služby byly poskytovány na třech úrovních:
• pracovní poradenství,
• vzdělávání a kvalifikace,
• pracovní uplatnění.

Každý z těchto segmentů nabídl několik stupňů náročnosti a rozsahu, aby se
v nich mohl uplatnit každý uchazeč dle svých schopností a možností a úspěšné dokončení aktivity jej posunulo dále v jeho pracovním či podnikatelském
životě.
Pevně věříme, že obdobné projekty budeme realizovat i nadále a dosavadní
zkušenosti využijeme k jejich rozšíření, prohloubení a propojení s dalšími oblastmi podpory, neboť právě místní samospráva - díky propojení s lokálními
službami, podporovaným bydlením či spoluprací s veřejností - může aktivně
posílit ostatní subjekty fungující v oblasti zaměstnanosti, a tak přispět ke zlepšení života v místní lokalitě a umenšení negativních společenských jevů.
Jedním ze základních principů moderní evropské demokracie deklarovaným
i Evropskou unií, z jejíchž prostředků byl projekt z větší části realizován, je princip subsidiarity, který deklaruje, že veřejné záležitosti mají být rozhodovány
na úrovni, která je nejblíže občanům. Právě model doplnění státní politiky
zaměstnanosti realizací projektů v této oblasti na lokální úrovni je krásnou
ukázkou přenesení tohoto principu do každodenního života.

Mgr. Vladimír Beran
Vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3
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Úvodní slovo partnera R-Mosty
Projekt Restart je dalším z individuálních a lokálních způsobů, jak z pozice

Je tomu tak proto, že práce a stejně tak bydlení patří při naší činnosti k nepo-

poskytovatele sociálních služeb posunout k lepšímu šance marginalizova-

stradatelným základům sociální inkluze kohokoliv, kdo žádá o pomoc a služ-

ných skupin lidí na lepší život prostřednictvím zaměstnání.

bu na této nelehké cestě. Jsme přesvědčeni, že právě aktivity asistovaného

Zaměstnání znamená nejen pravidelný příjem, ale také jinak strukturovaný
čas a pravidelnost, pobyt v kolektivu dalších lidí mimo okruh rodiny a známých, prestiž profesionála, mnoho sociálních a zdravotních jistot.

zaměstnávání včetně kvalifikace by měly být organizovány centrálně s přispěním důležitých subjektů majících vliv na nová pracovní místa a zakázky.
Je nutné tyto aktivity realizovat dlouhodobě a kontinuálně, učit se z nezdarů
a zejména být přijímán těmi organizačními složkami obce i státu, které mohou

R-Mosty tyto projekty financované nejčastěji z rozpočtu Evropského sociál-

zajistit pracovní místa ve veřejném sektoru zejména pro nízkokvalifikované

ního fondu realizují od roku 2005. Vzhledem k cílové skupině klientů (oso-

profese.

by ohrožené sociálním vyloučením, nejčastěji Romové, osoby bez přístřeší
a v krizi) není legislativně úplně možné, aby podpora přímo ve vzdělávání
a zaměstnávání byla součástí našich základních sociálních služeb. Proto tyto
projekty představují vítanou možnost, jak v rámci fakultativních aktivit k základním službám zlepšit životní situaci klientů, jejichž zakázky přirozeně nejvíce hovoří právě o potřebě vyššího příjmu, stabilnějšího zázemí, jistot pro
život a výchovu dětí.

Proto jsme velice rádi, že projektem Restart jsme poprvé vstoupili do oficiální spolupráce s Městskou částí Praha 3 na poli zaměstnávání vyloučených
osob. Právě synergie neziskových organizací, které mají svou početnou klientelu, a obce, jež má kromě svého know-how také mnohem
účinnější možnosti pro zaměstnávání lidí handicapovaných na komerčním trhu práce, je to, co činí tento
krátký pilotní projekt zajímavým a nadějným.

A tak můžeme právě díky projektům Evropského sociálního fondu nabídnout
klientům, kterým běžně pomáháme formou sociální poradny, azylového domu
nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, také rekvalifikační kurz, pra-

Mgr. Jakub Čihák

covní stáž, zaměstnání na zkoušku, možnost dokončení základní nebo střední

Ředitel R-Mosty, z.s.

školy; a tyto projekty mají dobré výsledky. Někdy mají přínos krátkodobého
zlepšení životního standardu a příslib nových dovedností, někdy prokazatelně
dlouhodobý pozitivní vliv na situaci klienta a celé jeho okolí.

Úvodní slovo partnera NADĚJE
Dostupnost práce pro lidi bez domova je problémem, s nímž se potýkáme

Lidem bez domova by okolní společnost neměla nabízet jen provizoria, byd-

od začátku poskytování služeb. Vedle bydlení je stabilní zdroj příjmů nezbyt-

lení ve vícelůžkových pokojích, noclehárny pro přespání, nárazové brigády.

ný k řešení bezdomovectví jedince. Pokud jsou lidé bez domova v dobrém

Tuto nabídku jistě nelze odstranit a má smysl pro řešení krizových situací.

fyzickém a psychickém stavu, chtějí pracovat. Pro nástup do zaměstnání a pl-

Z dlouhodobého hlediska je však pro návrat k běžnému životu nutné získání

nění pracovních závazků jim však chybí prostor poskytující bezpečí a mož-

samostatného bydlení v bytě a trvalého pracovního poměru s dostatečnou

nost odpočinku, dostupnost každodenní hygieny, přístup k lékařské péči

mzdou.

či nabídka vhodných pracovních míst. Stigmatizujícím faktorem pro získání
zaměstnání je také samotný fakt, že je daný jedinec bezdomovcem.

V rámci aktivity pracovní terapie jsme umožnili lidem bez domova získat práci na plný pracovní úvazek. Mzdu jsme nastavili ve výši, která odpovídá
pracovní náplni. Naše zkušenosti jsou pozitivní. Pracovní místa jsme neměli
problém obsadit. Nedošlo k závažným důvodům pro ukončení pracovního
poměru či výrazně špatným pracovním výkonům.
Trvalé vytváření pracovních pozic na úrovni obcí považujeme za jeden
z vhodných nástrojů důležitý pro řešení problematiky bezdomovectví.

Bc. Jan Kadlec
Oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Praha
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Souhrnné informace o projektu
Název projektu: RESTART: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností
a kvalifikovaného pracovního uplatnění

Cílové skupiny:
• příslušníci etnických menšin, zejména osoby z odlišného sociokulturního
prostředí

Projektová žádost byla podána v rámci 7. výzvy prioritní osy 2 (Podpora

• osoby bez přístřeší

vstupu na trh práce) Operačního programu Praha – Adaptabilita.

• imigranti a azylanti (cizinci ze třetích zemí)

Období realizace: únor – říjen 2015

Klíčové aktivity:

Rozpočet projektu: 2 754 827,29 Kč

• profesní a odborné sociální poradenství

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavního

• vzdělávací aktivity, kvalifikační a rekvalifikační kurzy

města Prahy.
Realizátor: Městská část Praha 3
Partneři projektu: NADĚJE a R-Mosty, z. s.
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zejména dlouhodobé zlepšení socioekonomického postavení osob znevýhodněných na trhu práce, a to získáním odpovídajícího vzdělání či kvalifikace nebo pomocí tréninku pracovních dovedností.
Aktivity projektu směřovaly k pomoci klientům znovu vstoupit na standardní trh
práce, případně jim měly napomoci zahájit podnikání.

(kurzy českého jazyka, odborné kurzy, kvalifikační a rekvalifikační kurzy)
• trénink pracovních dovedností
(tréninkové pracovní místo, pracovní terapie a pracovní stáže)
Aktivity projektu svou skladbou pokrývaly potřeby osob ze všech tří cílových
skupin. Byly plně hrazeny z rozpočtu projektu a klientům poskytovány zdarma.
Základní (výchozí) aktivitou pro všechny skupiny bez rozdílu bylo odborné
sociální a profesní poradenství. To bylo poskytováno v prostředí speciálně vytvořeném pro tento účel, v job-clubu v Husitské ulici na Praze 3 a zajišťováno
sociálními pracovnicemi.
Kromě odborného poradenství mohli klienti projektu v job-clubu využít šest PC
stanic s připojením k internetu, telefonní linku, multifunkční zařízení s možností
kopírování, skenování a tisku.

V projektové žádosti se počítalo, že bude podpořeno 100 osob (zapojeni

Realizační tým se skládal z 9 pracovních pozic, které zastávalo celkem 7 pra-

do odborného poradenství), z nichž 65 (respektive 50) bude spadat zároveň

covníků. Přímé práci s klienty se věnovali 4 pracovníci.

mezi osoby úspěšně podpořené, tzn. úspěšně se zúčastní dalších aktivit projektu. Těmi byly kvalifikační a rekvalifikační kurzy (15 osob), pracovní stáže
(10 osob), pracovní terapie (5 osob) a tréninková pracovní místa (15 osob).
Převážně pro klienty z cílové skupiny imigranti a azylanti (cizinci ze třetích

Podpořeno bylo celkem 299 osob, z toho 97 patřilo mezi úspěšně podpořené, tzn. úspěšně prošly některou z aktivit projektu.
Díky projektu Restart našlo práci více než 45 klientů.

zemí) byly určeny aktivity zaměřené především na podporu vzniku nových
živnostenských oprávnění nebo zvyšování konkurenceschopnosti a podnikatelských dovedností, komunikačních dovedností či zlepšení úrovně českého
jazyka (20 osob).
Zájem klientů o aktivity byl vyšší, než se očekávalo. To platí zejména o kurzech českého jazyka, kde počet zájemců byl několikanásobně vyšší
než jejich kapacita. Navyšování položek rozpočtu z důvodu velkého zájmu si vynutily rovněž pracovní stáže a rekvalifikace.
Také návštěvnost job-clubu byla vysoká, denně jej navštívilo
v průměru 20 klientů, z nichž cca 4 byli nově příchozí.
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Popis klíčových aktivit projektu
V projektu byly pro klienty určeny tři klíčové aktivity, které se dále členily
do aktivit dílčích.

1. Profesní a odborné poradenství
Aktivita „Profesní a odborné sociální poradenství“ fungovala jako základní
a vstupní. V jejím rámci bylo vytvořeno kontaktní místo (tzv. job-club), kde docházelo k prvotnímu i následným kontaktům s klienty projektu a kde probíhal
klíčový program poradenství a individuálního plánování s klientem ve všech
dalších aktivitách projektu. Prostory job-clubu byly vybaveny tak, aby mohly
být využívány jednak pro samotné poradenství a jednak poskytovaly klientům
i potřebné technické zázemí (počítače s připojením k internetu, telefonní linku,
multifunkční zařízení).
V případě zájmu a dostatečné motivace klientů bylo možné jejich zapojení
do dalších více specializovaných aktivit projektu. V souladu s cíli projektu
mohli rovněž využít veškeré zařízení job-clubu k vytváření životopisů a motivačních dopisů, vyhledávání informací týkajících se nabídek práce a případnému telefonickému kontaktování potenciálních zaměstnavatelů.
Pracovnice job-clubu kromě již zmíněného poradenství s každým klientem
vyplňovaly příslušnou dokumentaci (monitorovací list, záznam o schůzce s klientem), pomáhaly s vytvářením životopisů a motivačních dopisů, radily, jak
postupovat při jednání se zaměstnavateli a úřady apod. O tyto služby byl
velký zájem.
V průběhu projektu byl job-club ve velké míře využíván klienty ze všech cílových skupin. Průměrná návštěvnost byla okolo 20 klientů denně, z toho
cca 4 byli nově příchozí.

2. Vzdělávací aktivity, kvalifikační a rekvalifikační kurzy

3. Trénink pracovních dovedností

Druhá klíčová aktivita „Vzdělávací aktivity, kvalifikační a rekvalifikační kurzy“

Poslední aktivita zaměřená přímo na klienty z cílových skupin nesla název
„Trénink pracovních dovedností“ a obsahovala tři dílčí aktivity – tréninkové
pracovní místo, pracovní terapie a pracovní stáž.

se dělila do dvou oblastí, a to vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu imigranti a azylanti a kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
Vzdělávací aktivity pro cizince byly dvojího druhu, a sice kurzy českého
jazyka s různou úrovní obtížnosti a odborné semináře zaměřené na vybraná
témata z oblasti podnikání a pracovního práva. Cílem těchto dílčích aktivit
bylo zvýšit informovanost cizinců ze třetích zemí o dané problematice a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Aktivity pro cizince jim měly pomoci
především uplatnit se na trhu práce a integrovat se do majoritní společnosti.
Kurzy češtiny byly realizovány ve čtyřech bězích a počet zájemců byl tak velký, že několikanásobně převyšoval jejich kapacitu (ta byla 18 osob/1 kurz).
Odborných seminářů bylo v průběhu projektu realizováno celkem pět, každý
z nich byl tlumočen do dvou jazyků s výběrem podle skladby účastníků.
Kvalifikační a rekvalifikační kurzy vycházely primárně z potřeb a možností klienta, cílem bylo zvýšení či změna kvalifikace za účelem lepšího uplatnění na pracovním trhu. Mezi nejčastěji poptávané kurzy patřily: pracovník
v sociálních službách; kurz manipulační techniky (kurz na vysokozdvižný
vozík), kurz strážný a kurzy práce na PC. Vzhledem k jejich konkrétnímu zaměření bylo víceméně pravidlem, že klient po jejich absolvování práci našel
(v mnoha případech byla již domluvena předem).

Tréninková pracovní místa byla vytvořena Městskou částí Praha 3. Jednalo se zejména o úklid veřejných prostranství na jejím území a pomocné
zahradnické práce. Smlouvy s klienty byly uzavírány na poloviční úvazek
po dobu tří měsíců. Souběžně se zaměstnáním na tréninkovém pracovním
místě probíhalo se zapojenými osobami pracovní a sociální poradenství
s cílem zajistit práci na běžném pracovním trhu a dosáhnout osamostatnění
od sociálních služeb. Zapojení do pracovní činnosti zároveň vedlo u klientů
k vytržení ze stereotypu běžného dne, vyvrácení společenské stigmatizace
a opětovnému nalezení vlastní důstojnosti a hodnoty.
Pracovní terapie byly obdobou předchozí aktivity, s tím rozdílem, že byly
určeny zejména osobám bez domova. Pracovní místo bylo vytvořeno
na dobu tří měsíců a mělo formu pracovní smlouvy na celý úvazek. Zapojením do aktivity získali lidé bez domova zaměstnání trvalejšího charakteru
s dostatečně motivační mzdou, možnost osvojení pracovních návyků a zlepšení orientace na pracovním trhu jako prevenci jejich další nezaměstnanosti.
Pracovní stáže představovaly další stupeň pro získání kvalifikace v určitém
oboru. Klienti byli přímo vystaveni zkušenosti práce na určité vybrané a vhodně zvolené pracovní pozici. Rozsah odpracované doby byl sto hodin. Ideálním výstupem z této aktivity bylo, pokud se zaměstnavatel rozhodl po zkušenostech s klientem uzavřít s ním trvalejší pracovní poměr, k čemuž v některých
případech skutečně došlo.
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Výsledky projektu v praxi

Aktivita č. 1
Profesní a odborné sociální poradenství

Inzerát z novin – příběh pana Oldřicha
Pan Oldřich je starší člověk, který má pár let do důchodu. Celý život pracoval, ale před několika lety přišel o práci, následně i o manželku a nakonec
také o bydlení. V době, kdy vyhledal služby job-clubu, bydlel na azylovém
domě, kde mu měla za pár týdnů vypršet smlouva. Pan Oldřich docházel
do job-clubu denně téměř tři týdny a vyhledával na doporučených webových portálech různé pracovní pozice. Se sociální pracovnicí se domluvili
na sepsání životopisu a na vhodném oslovování zaměstnavatelů. Sociální
pracovnice našla jednoho dne zajímavou pracovní nabídku v novinách, předala ji panu Oldřichovi a s jeho souhlasem zavolala do jedné bezpečnostní
agentury, kde mu domluvila pohovor. Pan Oldřich po absolvování pohovoru
uzavřel pracovní smlouvu na pozici ostrahy, kde zůstal i po skončení zkušební
doby.

Příběh pana Oldřicha z pohledu pracovnice job-clubu
Lidé v předdůchodovém věku jsou velmi často ohroženi bezdomovectvím,
zvláště pokud přijdou o partnera nebo o příjem. Panu Oldřichovi se stalo obojí
a řešení jeho situace vyžadovalo značné úsilí a vůli. Lidé v tomto věku mají
obecně ztížené podmínky pro nalezení zaměstnání. Většinou je to už dlouhá
doba, co se připravovali na pracovní pohovor, a také jim často dělá problémy obsluha počítačů a programů. Při práci s touto skupinou je dobré volit
vhodné techniky jako nácvik pohovoru, obsluha počítače či emailu. Osoby
těsně před důchodovým věkem jsou z výše zmíněných důvodů obtížně zaměstnatelné, a tak lze hovořit o velkém štěstí, že se panu Oldřichovi podařilo
sehnat zaměstnání krátce po kontaktování job-clubu.

Pan Jaroslav a vyřízení nového občanského průkazu

Pan Radim – dluhy a nemoc

Pan Jaroslav přišel do job-clubu jako osoba bez přístřeší přespávající na noclehárně. Je mu 24 let, má základní vzdělání, nedisponuje žádnými finančními
prostředky, s původní rodinou neudržuje styky a „na ulici“ se pohybuje už
několik let. V job-clubu měl zájem hledat si zaměstnání, ale byl značně demotivovaný k úkonům nezbytným k jeho získání, např. zařízení si občanského
průkazu, o který na ulici přišel, rozhodně nikoli poprvé. Sociální pracovnice
panu Jaroslavovi vysvětlila význam tohoto kroku a snažila se ho motivovat
k jeho vyřízení. Jedinou překážkou, která se jevila jako nepřekonatelná, byl
poplatek ve výši 100,- Kč za vystavení nového průkazu totožnosti. Sociální
pracovnice pomohla panu Jaroslavovi se sepsáním žádosti o dávku pomoci
v hmotné nouzi, mimořádnou okamžitou pomoc, a nabídla mu také doprovod na úřad práce. Panu Jaroslavovi byla dávka přiznána i přesto, že trvalý
pobyt měl mimo Prahu a nebyl v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu
práce. Do tří týdnů mu byl vyřízen nový občanský průkaz, se kterým se může
zaevidovat na úřad práce a také uzavřít jakoukoli pracovní smlouvu.

Pan Radim je muž ve středním věku a o projektu se dozvěděl od svého známého. Má syna, který je svěřený do péče babičky. Snaží se o něj starat dle svých
možností, ale o svěření do své péče zatím požádat nemůže. Nemá byt ani stálý příjem. Biologická matka o dítě nejeví zájem. Pan Radim žije se svým otcem,
kterého čeká poměrně vážná operace, a s bratrem, který je po výkonu trestu
odnětí svobody. Matka mu zemřela, když byl ještě malý. Stabilní zaměstnání
se snaží najít hlavně proto, aby uživil svou rodinu – otce, syna i bratra. Vzhledem k jeho zadluženosti, která vznikla díky podvodnému jednání třetích osob,
kdy pan Radim figuroval jako tzv. bílý kůň, se snaží hledat práci „na černo“.  
Pan Radim se velmi ochotně zapojil do projektu, zpočátku spolupracoval velmi
dobře a spolehlivě, po několika týdnech ovšem začal mít problémy s docházkou na smluvené schůzky. Do job-clubu navíc docházel v takovém stavu, že
pracovnice začaly mít podezření, že je pod vlivem drog. Začaly proto situaci
řešit a zjistily, že pan Radim je nemocný a bere léky, které způsobují stavy
s podobnými projevy jako při užívání drog. Sociální pracovnice řešila s panem
Radimem změnu léků a vzhledem k jeho situaci mu nabídla psychologickou
pomoc, postupné řešení jeho dluhové problematiky (návrh na splátkový kalendář, pomoc s komunikací s věřiteli apod.) a také pomoc při hledání vhodného
zaměstnání (nácvik na pohovor, sepsání životopisu, profesní orientace atd.).

Příběh pana Jaroslava z pohledu pracovnice job-clubu
Pan Jaroslav ačkoli je velmi mladý, strávil „na ulici“ už několik let a změna
jeho životního stylu tak může být složitější. Důležitá bude práce na jeho postoji a motivaci k práci. S občanským průkazem už však může učinit kroky
ke stabilizaci životní situace a následně i k nalezení zaměstnání. V tuto chvíli
si může vyřídit registraci do evidence uchazečů o zaměstnání, aby mu nevznikaly dluhy na zákonném pojištění a případně i dávky pomoci v hmotné nouzi,
tj. o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, ze kterých může pokrýt
náklady na základní životní potřeby a na bydlení např. v azylovém domě,
což mu usnadní výchozí pozici při hledání zaměstnání.

Příběh pana Radima z pohledu pracovnice job-clubu
Klienti job-clubu často řeší kumulované problémy, jejichž řešení vyžaduje delší
čas a trpělivost. Prvotní je stabilizovat klientův zdravotní stav, ať už se jedná
o problémy psychické nebo fyzické, až poté je většinou možné řešit další oblasti
jeho života. Klienti v takových situacích většinou ztrácí motivaci, neboť neexistuje
žádné snadné a rychlé řešení a úkolem sociálního pracovníka je právě dostatečně je motivovat a podporovat v jejich snaze situaci řešit. Pan Radim má
velkou motivaci v podobě svého syna, kvůli kterému se bude snažit svou životní
situaci stabilizovat.
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Aktivita č. 2

Úspěšná rekvalifikace pana Karla

Vzdělávací aktivity, kvalifikační a rekvalifikační kurzy

Pan Karel se vyučil v oboru řezník/uzenář a nějakou dobu v něm pracoval.
Později začal hledat novou práci, aby uživil svou rodinu – dvě malé děti
a manželku, ale často narážel na odmítavý přístup ze strany zaměstnavatelů
ve chvíli, kdy zjistili, že je Rom. Nakonec se mu podařilo najít práci na pozici
řidiče zajišťujícího rozvoz jídla pro nemocnici. Příjem však stěží vystačil na pokrytí nákladů spojených s bydlením a na další věci už rodině nezbývalo mnoho
prostředků. Pan Karel se proto rozhodl změnit svou práci a udělat
maximum pro to, aby svého cíle dosáhl. Po nějakém čase
se mu podařilo najít lépe placenou práci, podmínkou přijetí
však bylo získání řidičského oprávnění na pásový a kolový bagr. O projektu Restart se pan Karel dozvěděl z letáku v sociálně právní poradně spolku R-Mosty a rozhodl
se navštívit kontaktní místo job-club. V job-clubu se sociální
pracovnicí probral pan Karel svou situaci a po několika
schůzkách se domluvili na zajištění rekvalifikace. Realizace zakázky se ukázala být poměrně obtížnou.
Těžko překonatelnou bariérou bylo především získání
potvrzení o absolvování povinné praxe na daném stroji, které bylo nezbytnou podmínkou pro vstup do rekvalifikačního kurzu. Většina firem tuto praxi nebyla ochotna nabídnout, a pokud ano, pak s takovými finančními požadavky,
které byly nad rámec možností projektu. Nakonec se podařilo
zajistit velmi dobrý kontakt na poskytovatele kurzu, který navíc doporučil, kam se obrátit ohledně získání potřebné praxe. Po absolvování praxe pan
Karel bez problémů absolvoval rekvalifikační kurz včetně závěrečných zkoušek
a obdržel strojnický průkaz. Nic tak nebránilo nástupu na novou
pracovní pozici.

Kurzy češtiny pro paní Sofii
Paní Sofie pochází z Doněcku na Ukrajině, kde vystudovala VŠ, obor účetnictví a finance. Po ukončení studia pracovala deset let jako účetní v jedné
soukromé firmě. Její manžel odešel do České republiky za prací a paní Sofie
se za ním v roce 2008 přistěhovala. Hned od začátku našla uplatnění jako
OSVČ v oblasti nákupu a prodeje chemických prostředků. Její podnikatelská
činnost byla později ukončena z důvodu zániku živnostenského oprávnění
a od té doby je nezaměstnaná. O projektu Restart se paní Sofie dozvěděla přes své známé a vzhledem k tomu, že jí chyběla hlubší znalost češtiny,
oslovila ji možnost přihlásit se do vzdělávacích aktivit a nastoupila do kurzu
českého jazyka. Zároveň se rozhodla rozšířit svoji kvalifikaci a absolvovala
také rekvalifikační kurz „Základy obsluhy PC“. Své znalosti nyní uplatňuje
ve firmě, kde zastává pozici účetní.

Příběh paní Sofie z pohledu pracovnice job-clubu
Znalost českého jazyka je jednou z hlavních překážek pro cizince, kteří se snaží v České republice najít zaměstnání a pracovní uplatnění. Pokud podnikají,
znalost češtiny je do jisté míry netrápí, ale pokud jsou nuceni být zaměstnanci,
stává se úroveň znalosti jazyka hostitelské země zpravidla nepřekonatelnou
překážkou. Vzhledem k tomu, že paní Sofie dříve podnikala a nyní pracuje
jako účetní, pomohly jí kurzy češtiny zaměřené na pracovně-právní problematiku a na podnikání k zlepšení jejího pracovního uplatnění na trhu práce.

Příběh pana Karla z pohledu pracovnice job-clubu
Příběh pana Karla je do jisté míry typický pro zkušenosti zástupců romské národnostní menšiny s hledáním zaměstnání. Příslušníci této menšiny mají často
nízké nebo nedokončené vzdělání a někdy nereálné požadavky na zaměstnání a na mzdu, velmi často ale naráží na bariéry v podobě předsudků.
Pan Karel ví, že vzdělání je pro získání zaměstnání důležité a když nemůže
najít práci v oboru, ve kterém se vyučil, je třeba
dalšího vzdělávání, aby práci našel. Práce
s panem Karlem byla pro pracovnice job-clubu
velkým povzbuzením a ujištěním o smyslu
jejich práce i celého projektu, neboť
klient byl motivovaný, zodpovědný
a schopný překonávat překážky
v cestě za svým cílem. Navíc
díky rozšíření kvalifikace dostal
více pracovních nabídek.

Nový začátek pana Stanislava
Pan Stanislav je osobou bez přístřeší, kromě dávek hmotné nouze nemá
žádný příjem a je dlouhodobě nezaměstnaný. Má dvě děti, ale nestýká se
s nimi, protože se stydí za svou současnou situaci. Informaci o projektu získal
prostřednictvím organizace NADĚJE, kde byl již delší dobu uživatelem služeb
(zejména noclehárny). Pan Stanislav navštívil job-club, kam po úvodním sezení se sociální pracovnicí začal docházet pravidelně a využíval zde možnost
přístupu k internetu pro hledání pracovních nabídek a možnost bezplatného
telefonování. Zhruba po měsíci se na sociální pracovnici obrátil s dotazem
na možné zapojení do další aktivity projektu. Konkrétně měl zájem o absolvování rekvalifikačního kurzu na získání oprávnění k řízení vysokozdvižného
vozíku. Pracovnice job-clubu pomohla panu Stanislavovi vyhledat příslušný
kurz, který bez větších problémů absolvoval a řidičské oprávnění získal.
Díky tomu si pan Stanislav (opět s využitím zázemí job-clubu) našel přes pracovní agenturu zaměstnání na pozici pracovníka ve skladu u společnosti,
která zároveň nabízela i možnost ubytování.

Příběh pana Stanislava z pohledu pracovnice job-clubu
Osoby bez přístřeší se často ocitají v začarovaném kruhu. Díky absenci bydlení, a tudíž i zázemí, se jim často nedaří najít zaměstnání, bez kterého
si nemohou dovolit hradit náklady na bydlení. Pokud takový stav trvá příliš
dlouho, ztrácí tyto osoby pracovní návyky i vůli a motivaci svou situaci změnit.
Panu Stanislavovi zapojení do projektu pomohlo vyřešit dvě důležité životní
potřeby – díky vhodně zvolené rekvalifikaci získal zároveň práci i ubytování,
což mu pomohlo dostat se z prostředí azylových domů a nocleháren a umožnilo mu začít „nový“ život.
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Aktivita č. 3
Trénink pracovních dovedností

Opět mezi lidmi – příběh pana Milana
Pan Milan je již starší člověk, který má z důvodu omezené svéprávnosti
(po prodělané vážné nemoci) soudem ustanoveného veřejného opatrovníka.
O projektu Restart se dozvěděl přímo na Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3. Po úvodních konzultacích byl pan Milan zařazen do aktivity „Tréninkové pracovní místo“, v rámci které vykonával čtyři hodiny denně
úklid zeleně na území Prahy 3. Největší přínos však pro něj nebyl samotný
finanční přivýdělek, byť byl také důležitý, ale především možnost trávit nějaký
čas v prostředí pracovního kolektivu, kde byl pro svou přátelskou a veselou
povahu velmi oblíben. Pan Milan svou práci vykonával svědomitě a řádně
a své občasné pozdní příchody, které měl kvůli problémům s ranním vstáváním, vždy omluvil a ochotně z vlastní vůle nahrazoval. Plánované absence
(např. zdravotní prohlídky) oznamoval vždy dopředu. Navzdory svému zdravotnímu handicapu patřil mezi spolehlivější pracovníky.

Příběh pana Milana z pohledu pracovnice job-clubu
Dle dosavadní praxe je zaměstnávání osob, kterým byla omezena svéprávnost, složité. Zaměstnavatelé se často obávají s takovým člověkem uzavřít
smlouvu, nejsou si jisti, zda je osoba schopna zaměstnání vykonávat, a proces přijímání je pro ně natolik složitý, že od uzavření smlouvy odstupují.
Pro člověka, který má omezenou způsobilost k právním úkonům, je kontakt
se společností velmi důležitý, což dokazuje i příběh pana Milana. Aktivní
zapojení do projektu pomohlo panu Milanovi nejen zvýšit jeho malý finanční
příjem, ale zejména mu poskytlo potřebný socializační prvek.

Paní Olga - navzdory osudu

Ze dna – příběh pana Adama

Paní Olga je ve věku 50 let a stará se o svého syna, u kterého se před lety
projevilo vzácné nevyléčitelné onemocnění. Kvůli tomuto onemocnění byl několikrát vyloučen z učiliště a jeho stav mu výrazně ztěžuje jeho možnosti uplatnění
na trhu práce. Paní Olga i se synem žili společně v bytě jejího otce,
kam se přestěhovali poté, co ji opustil manžel. Otec později těžce onemocněl
a ona tak musela pečovat nejen o svého syna, ale i o otce. Po jeho smrti se
musela i se synem z bytu vystěhovat a ocitla se tak „na ulici“ bez bydlení a bez
příjmů. Ubytování našla u organizace NADĚJE, kde se i dozvěděla o projektu
Restart a jeho možnostech. Sociální pracovnice se v rámci poradenství zaměřily
jednak na získání adekvátního zaměstnání pro syna paní Olgy a na pomoc jí
samotné. Pro syna se podařilo najít zaměstnání ve stravovacím zařízení a paní
Olga po konzultacích o jejích možnostech nastoupila do aktivity pracovní terapie. Postupně paralelně s tím probíhala pomoc zaměřená na získání stálého
zaměstnání. Prvním úspěchem paní Olgy po několika pohovorech byla noční
brigáda na doplňování zboží v supermarketu (souběžně s probíhající pracovní
terapií). Ta jí však dlouho nevydržela – byla propuštěna s tím, že je na práci
příliš pomalá. Tato zkušenost jí v hledání práce neodradila a po úspěšném absolvování aktivity pracovní terapie nastoupila jako pracovník úklidu do restauračního zařízení, kde je doposud spokojená a kde je svými kolegy ceněna
pro svou spolehlivost a pečlivost při odváděné práci.

Pan Adam v mladém věku propadl drogám, žil na ulici, měl zkušenosti se zločinem a postupně se propadl až na dno společnosti. Nyní se snaží postavit
opět na vlastní nohy a odolat každodennímu pokušení spojenému s jeho závislostí. Pan Adam získal kontakt na  job-club od spolupracující organizace.
Právě v té době dokončoval rekvalifikační kurz na zahradníka, což z něho
učinilo ideálního adepta do nabízené stáže v zahradnictví. Díky tomu ihned
po úspěšném ukončení rekvalifikace mohl nastoupit na stohodinovou stáž
do zahradnické firmy, kde prokázal takovou spolehlivost a kvalitu odváděné
práce, že obdržel od majitele po ukončení stáže nabídku další spolupráce.
Pracovnice job-clubu také zprostředkovaly panu Adamovi možnost zapojit
se do projektu „Živá knihovna“ pod záštitou Amnesty International. Zde bude
mít pan Adam možnost podělit se o svůj osobní příběh se studenty základních a středních škol a díky tomu přispět k důležité osvětě a zároveň tak
pomoci sám sobě, neboť vyprávění o svém životě, otevření se posluchačům
je určitou formou terapie.

Příběh paní Olgy z pohledu pracovnice job-clubu
Paní Olga má za sebou mnoho životních zkušeností - odchod manžela, nemoc syna a později i nemoc a úmrtí jejího otce. K tomu musela řešit problém
s bydlením a se zaměstnáním. Ze strany klienta vyžaduje řešení takové situace
nemalé úsilí a paní Olga i přes životní a pracovní neúspěchy svou motivaci
ke změně neztratila. Díky projektu Restart se jí podařilo najít práci a získat
znovu pracovní návyky, navíc se podařilo najít zaměstnání i pro jejího obtížně
zaměstnatelného syna.

Příběh pana Adama z pohledu pracovnice job-clubu
Drogová závislost je obecně jednou z nejobtížnějších překážek na cestě
k běžnému životu. Člověk, který jednou propadne závislosti, je odsouzen
s ní bojovat po zbytek svého života. Zapojení klienta do projektu bylo jedním
z důležitých pevných bodů, které ho posunuly o krok kupředu k jeho vytčenému cíli – normálnímu životu bez drog. Příběh pana Adama je důkazem
toho, že vůle klienta a vhodná pomoc může zlomit i takové prokletí, jakým je
závislost na tvrdých drogách.
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Poděkování
Naše poděkování patří především těm, bez jejichž podpory by realizace

Dále pak realizačnímu projektovému týmu – Bc. Adamu Pospíšilovi,

projektu nebyla možná, a to starostce Městské části Praha 3 Ing. Vladislavě

Mgr. Martině Hrdličkové, Bc. Marině Kravčukové, Bc. Kristýně Mercové,

Hujové, zástupci starostky Davidu Gregorovi, tajemníkovi Úřadu městské části

Mgr. Kateřině Šaldové, Ing. Anně Káňové, Davidu Krtičkovi, zástupcům

Praha 3 Ing. Petru Fišerovi, vedoucímu Odboru sociálních věcí Mgr. Vladimíru

odborů Úřadu městské části Praha 3, Ing. Zuzaně Šejvlové, Mgr. Tomáši

Beranovi, řediteli R-Mosty, z.s. Mgr. Jakubu Čihákovi a oblastnímu řediteli

Čekalovi, Ing. Janě Caldrové, Petře Nýčové, Bc. Ivaně Parobkové a pracov-

pražské pobočky NADĚJE Bc. Janu Kadlecovi.

níkům Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy, konkrétně
Ing. Anetě Rakové, Ing. Tomáši Jelínkovi, Ing. Viktoru Hájkovi, Bc. Evě Kecové
a Mgr. Barboře Slavíčkové.
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