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Operační program Zaměstnanost / opatření Zaměstnanost 

 

 

Název projektu Prostupné zaměstnávání II 

Žadatel   Květná Zahrada z.ú. 

Místo a termín realizace Květná, 2/2020 – 1/2022 
    Celkové výdaje /výše 

dotace 
4.653 540 Kč / 4.653 540 Kč     
  

 

             

  

Projekt navazoval na předchozí úspěšný projekt prostupného zaměstnávání. Projekt byl určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v 
profesní přípravě a osobám s kumulací hendikepů na trhu práce. Došlo k proškolení účastníků (aktivačně motivační program + možnost dalšího vzdělávání), a tím k lepší 
orientaci na trhu práce a zvýšení jejich kvalifikace. Díky intenzivnímu individuálnímu přístupu se prohloubila důvěra účastníků ke klíčovým lidem realizačního týmu, na 
které se mohli spolehnout a obracet se i po ukončení projektu. Dostali příležitost na pracovním trhu, přičemž účastníci mají velké šance si udržet zaměstnání i po 
ukončení podpory mzdovými příspěvky. 
V rámci projektu se zefektivnily postupy (především Program prostupného zaměstnávání PPZ), jak s CS pracovat a vést je k uplatnění a k jeho udržení. Cílem projektu 
bylo, aby si po ukončení projektu účastníci uvědomovali své přednosti, znali svá práva na pracovním trhu, uvědomovali si výhody stabilního zaměstnání. Především však 
získali pracovní návyky (dochvilnost, spolehlivost, loajalita, odpovědnost za svěřený úkol, atd.). Po ukončení projektu budou účastníci vědět, jakým směrem se v 
profesním životě ubírat a rozvíjet, a budou mít pracovní zkušenosti, reference. Díky projektu dostalo 11 účastníků příležitost k osamostatnění a zvýšila se jejich šance se 
stát plnohodnotnou součástí společnosti. 
Téma uplatnění cílových skupin se bude šířit i po ukončení projektu, protože právě realizací projektu se přispěje k diskuzi uplatňování CS a jejich přechodu do 
samostatného života. Zaměstnavatelé budou mít po zkušenostech z projektu s CS větší pochopení a budou schopni se na problém začleňování CS dívat v širším kontextu 
(pro společnost je vždy výhodnější nevyčleňovat). Předpokládáme, že vybudované vazby mezi žadatelem, úřadem práce a zaměstnavateli, se budou vyvíjet i po ukončení 
projektu. 
 


