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Společensky účetnápracovní mista

PODPORUJEME

vRŠt guooucNosT
www.esfcr.cz

ltcgistrační číslo:CZ.I'a42.1'00/03.00002
Částlia: l 52l 340 000'00 Kč
I}oba r'errlizace projektu: l. květerr 2008
aŽ

3l' prosinec 2010

Popis projektu
Projekt je zarrrěřen rra cílovou skupinu uclrazečťt
o zatněshrátlí,
péčepři zprostřeclkování zanrěslnání.. Společer'ský -.ieetr'a kterým je věrrován zvýšená
p.u.or,.ri místa přispívají
k dlouhodobějšírr'ru pr'acovrrírnu trplatněrrí uclrazečů
o
zarněstnárrí s rnéně závaŽnými
lrarrclicapy na trhu práce (např. rrchaieči s nedostatkerrr-praktickýctr
zkušeno.ri, z"rry vracející
Se na trh práce p.) mateřské a ro,Jičovské
dovolené, starsi osoúy'
; neuplatnitelnou
kvaliÍikacína trhu^práce apod'), kterýnr nelze v .ru"e'"
"*uřpracovní uplatnění
otornŽiku zajistit
jinýrrr zpťtsobem. Podpora je zarrrěřeira
na ťtlrradrt n
nákladů. Vzhledern ke svému
charakterr'r patří tento nilstroj k nejťrčirrnějšírn
'6g1,ých
rrástrojťrm
aktivní politiky zanrěstnanosti a
k přínrérrrrr a zprar'iclla cllorrhoclobén',u up]atr'ěrrí
na irlrtr práce. Aktivity v ránrci projektrr 'ede
jsou
realizovány prostř.edrri ctv Ítn sítě ťrřac1ů prác e'

Cíle projektu

realizace tolroto projektu je př'ispět k cllotrlrodobějšímu. přípaclrrě
i trvalérrru
pracovtrínrtt uplatněrrí uclrazečťto zaměstnání
s trrérrě závažnými handicapy na trlru práce,
kterýrn nelze v clané clrvíli zajistit pracovní rrplatrrění jiným
způsobem'. Hlavnírn cíIem
projektrr je zamezit c1louhodobé nezaměstnarrosti
osob z cílovésktrpiny a tírn i př.ípadnérriu
sociálnínru vyloučení,závislosti těchto osob na sociálníclr
clávkácli a sníŽerríjejich Životní
Účelern

ťtrovttě.

Průbělr a výsledky projektu
Rea]izace pr'ojekttl započala jiŽ v roce 2008, kcly byly
uzavír'ány první dolrocly o vyhrazení
společensky ťrčelnýclrpracovníclr nríst a postytrruti příspevkrr'
Uzavirání dolrod korltirruálrrě
pokračovalo i v roce 2009. Dolrody rrzavíraji jeariotlive
ťrř'ady práce, které posttrpují v souladu
s praviclly ESF a v souladu se záLonenr o zanrěstnanosti'
Na vyhrazená společensky účelrrá
pracovní nrísta tunist'ují uchazeče z cílovéskupirry
s pr=ililéclnutínr k situaci na místnímtrhu
práce. Do 3l '7.20a9 bylo v rámci projektr-r podpořeno
celkem l0 222osob'

lteaIizátor projektu
Název: Česká reprrblika
ESF
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IČ:00551023
Ulice: Na Pořičnímprávu
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