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Cíl projektu: 

Cílem projektu je aktivizace ekonomicky neaktivních, nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob s  

anamnézou závislosti na návykových látkách, které již úspěšně prošly procesem resocializace a jejich 
začlenění na TP a dosažení „zdravého“ života ve společnosti. Projekt navazuje na ukončený projekt OP Z 
CZ.1.48./0.0/0.0/16_053/0004095, který již prověřil funkčnost jednotlivých aktivit a do stávajícího návrhu 
zahrnul pouze ty, které prokázaly nejvyšší míru prospěšnosti pro cílovou skupinu. Výstupem projektu bude 
95 podpořených osob z cílové skupiny, která je zvláště ohrožená na TP. Podporu obdrží formou zapojení 
do motivačních a aktivizačních aktivit s cílem podpořit je během snahy o začlenění na trh práce. Dále 
prostřednictvím vzdělávání formou rekvalifikací a pracovního tréninku. Z celkového počtu podpořených 
osob plánujeme úspěšně na TP začlenit celkem 40, které během nebo po ukončení účasti v projektu 
uzavřou pracovní smlouvu.  

Dílčím cílem projektu je individuální poradenství s cílem zvýšení orientace cílové skupiny v požadavcích 
na trhu práce (mj. zaměřené na osobnostní stabilizaci pro integraci na trh práce, motivaci k práci, job-
coaching, self&time management, atd.), motivace a aktivizace, posílení finanční gramotnosti, podpora při 
aktivním vyhledávání zaměstnání, pomoc s orientací na trhu práce a s udržením zaměstnání, zvyšování 
osobních kapacit v oblasti finanční gramotnosti. Formou individuálního poradenství bude podpořeno všech 
95 osob.  

Druhým dílčím cílem je zvýšení a rozvoj vzdělávání cílové skupiny formou rekvalifikací. Osob, které 
úspěšně zvýší svoji kvalifikaci, bude po ukončení účasti v projektu min. 16. Posledním dílčím cílem projektu 
je zvýšit a rozvíjet pracovní zkušenosti a rozvoj dovedností v oblasti zvládání pracovní zátěže formou 
nácviku pracovních činností a návyků, plnění úkolů a dalších činností spojených se zaměstnáním. Takto 
bude podpořeno15 osob.  

 

CÍLOVÉ SKUPINY: 

Cílovou skupinou jsou osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, které absolvovaly léčbu 
závislostí (terapeutická komunita, psychiatrická léčebna) a účastní se programů následné péče, 
doléčovacích programů a dalších 

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY: 

1. Pracovně motivační poradenství a zprostředkování zaměstnání 
2. Pracovní trénink 
3. Rekvalifikace 

Investiční priorita 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

Registrační číslo: 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012420 
Doba realizace projektu: 
1. 12. 2019 - 31. 10. 2021 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


