Projekt z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní“
zaměstnává další lidi s postižením

Tisková zpráva 25.8.2014
Cesta do světa – Slunečnice, o.s. v rámci evropského projektu „Mít práci a být jako ostatní“
pomáhá lidem s mentálním postižením najít pracovní uplatnění a zařadit se na běžný pracovní
trh. V tomto posledním prázdninovém týdnu nastupují na nová placená místa další účastníci
projektu, tentokrát již čtvrtého, tj. již předposledního běhu projektu. Jedná se o 4 pracovní
místa ve Školní jídelně Jungmannova ul, v Děčíně, a o 2 místa ve Školní jídelně ve Sládkově
ul. v Děčíně, kde pracují na pozici pomocný pracovník v kuchyni a na úklidové práce. Další 2
pracovní místa jsme získali v Základní škole, Děčín XXXII, Míru 152, příspěvkové
organizaci, kde vzniklo pracovní místo pomocný pracovník pro práce na zahradě a poslední
pracovní místo pomocný pracovník v kuchyni (ve školní jídelně).
Těchto 8 pracovních míst obsadilo osm účastníků projektu, kteří od začátku konce
června 2014 prošli motivačním a vzdělávacím programem, kde byli za podpory asistentky
intenzivně na pracovní praxi připravováni. Nyní zaměstnance čeká tříměsíční pracovní praxe,
která je již placená a která jim otevírá další pracovní možnosti buď na stávajícím místě, nebo
třeba i jinde. Během této praxe mají účastníci i nadále zajištěnu stálou podporu a pomoc
asistenta na pracovišti i mimo něj.
Od zahájení projektu v březnu 2013 jsme již našli pracovní místa pro 25 osob
s postižením a dokonce projektu tak chceme pomoci ještě dalším 8 osobám.
Rádi bychom poděkovali všem třem zaměstnavatelům, kteří v tomto běhu s námi
spolupracují a vytvářejí tak pracovní příležitost pro lidi s postižením na velmi rozmanitých
pracovních pozicích a dle požadavků a možností účastníků. Všem zaměstnavatelům děkujeme
a zaměstnancům v projektu přejeme mnoho úspěchů!
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