Název projektu

Pracovat je normální
- i v případě osob s psychickým onemocněním
Realizátor projektu
MENS SANA, o.p.s., 65469003, Ukrajinská 1533/13, 70800 Ostrava – Poruba
Hlavním cílem projektu je posílení pracovní a tím i sociální integrace 20 osob
se zdravotním postižením – osob s duševním onemocněním z Moravskoslezského kraje ohrožené
sociálním vyloučením, prostřednictvím odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný
vstup a udržení se na trhu práce.
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří 20 osob se zdravotním postižením – osob s duševním onemocněním.
Průběh projektu
Projekt potrvá 12 měsíců (od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015). V rámci projektu bude uskutečněno
celkem 6 klíčových aktivit.
Výstupy projektu
•
8,5 nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - celkem bude
		
zaměstnáno 17 účastníků projektu na poloviční úvazek
•
20 podpořených osob
•
1 podpořená organizace
•
26 úspěšných absolventů kurzů
Popis projektu
Projekt si klade za cíl zvýšit zaměstnanost osob s duševním onemocněním a pomoci těmto
osobám získat uplatnění na trhu práce. Projekt posílí motivaci, informovanost, kvalifikaci, pracovní integraci cílové skupiny. Do projektu bude zapojeno 20 osob. S cílovou skupinou bude intenzivně pracováno formou individuálních konzultací, poradenství a psychologických pohovorů.
V rámci projektu budou realizovány kulaté stoly, které pomohou propojit cílovou skupinu s aktéry na trhu práce. Cílové skupině bude poskytnuta potřebná rekvalifikace na pozici, která
odpovídá jejich schopnostem, dovednostem a možnostem.
Kontaktní osoba
Jaroslava Saidlová, j.saidlova@menssana.cz,
777034883, www.menssana.cz
Tato akce se vztahuje k projektu s názvem Pracovat je normální – i v případě osob s psychickým
onemocněním“ a registračním číslem CZ.1.04/3.3.05/D6.00010. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

MENS SANA, o.p.s
Kdo jsme: nezisková organizace, která 19 let pomáhá lidem s duševním
onemocněním a od roku 2011 také lidem s traumatickým poškozením mozku
lépe zvládat svůj život.
Naše (pracovní) motto je: Pracovat je normální, aneb bez práce nejsou koláče!
Kde nás najdete: Ukrajinská 1533/13, Ostrava- Poruba,
více na www. menssana.cz

Lidé s duševním onemocněním se mohou v Mens saně zapojit do těchto
pracovních činností:
--Pracovní rehabilitace (v dřevařské , rukodělné dílně, na zahradě)
--Přípravy na práci (v dřevařské a rukodělné dílně)
--Veřejně prospěšné práce (provozní práce, terénní práce a asistenční práce
v kreativní dílně a kognitivní rehabilitaci)
--Projektu „Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým
onemocněním“

Máte-li zájem pracovat,
kontaktujte nás:
Kontakt: Mgr. Jaroslava Saidlová
tel: 777 034 883,
email: menssana@menssana.cz

