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Název projektu: Cesta ke změně II 
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206 
Období realizace: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020 
 
MESADA, z. s. realizuje od 15. 3. 2019 projekt „Cesta ke změně II“, určený osobám 
se zdravotním postižením. Projekt probíhá v Jihočeském kraji, konkrétně v Písku, 
Jindřichově Hradci a ve Vimperku Na projekt je poskytována finanční podpora 
z Evropské unie. Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 9. 2020. 
 
Cíl projektu 

Cílem projektu je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného 
zaměstnávání, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení 
úrovně dovedností pro uplatnění na trhu práce osob se zdravotním postižením z řad 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.  
 
Aktivity projektu 

Zájemci mohou do projektu vstupovat a účastníci vystupovat po celou dobu realizace 
projektu. Na všech místech realizace jsou pro účastníky k dispozici pracovní 
konzultanti, kteří je podporují při plánování kariéry, především při vytváření osobního 
profilu, vytváření představy o práci, při vyhledávání vhodného pracovního místa a při 
uzavírání pracovněprávního vztahu. Účastníci dochází na pravidelné konzultace a 
pracují na rozvoji dovedností potřebných pro nalezení a udržení pracovního místa. 
Všechny aktivity probíhají na základě společně sestaveného individuálního plánu a 
jeho revizích.  
Účastníci projektu dochází na skupinové aktivity, tzv. Job kluby, kde procvičují 
praktickou formou dovednosti potřebné pro hledání a udržení zaměstnání. 
Vybraným účastníkům je poskytována speciální podpora při účasti na rekvalifikaci 
a při přípravě na ověření znalostí pro vydání osvědčení o absolvování rekvalifikace a 
na zkoušku profesní kvalifikace. Každý účastník absolvuje povinnou praxi u 
zaměstnavatele.  
Pracovní konzultanti intenzivně spolupracují se zaměstnavateli. Zaměřují se přitom 
na vytvoření stabilního pozitivního vztahu mezi zaměstnavateli a účastníky projektu. 
Pracovní konzultanti nabízejí zaměstnavatelům pomoc při vytváření vhodných 
pracovních náplní pro účastníky, podporu při vyřizování dokladů souvisejících s 
nástupem účastníků do zaměstnání a pomoc při komunikaci s účastníky. 
Zaměstnavatelům je případně poskytován mzdový příspěvek pro účastníky na dobu 
6 měsíců. 
Pracovní konzultanti nebo pracovní asistenti poskytují účastníkovi projektu podporu 
prostřednictvím pracovní asistence přímo na pracovišti. Podporují ho při zvládání 
zadaných pracovních úkolů a při začlenění do pracovního týmu.  
Jedna z dalších nabízených aktivit je systemické poradenství. Aktivita je určena pro 
účastníky projektu, kteří potřebují pro ujasnění svých představ o práci i životě 
kombinaci různých přístupů. Zahrnuje práci specialisty, který spolu s účastníkem 
probírá širší souvislosti jeho aktuálních potíží s pracovním uplatněním.  
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Kontakty  

Písek: 

MESADA, z. s.  

nábřeží 1. máje 2518 

397 01 Písek 

Mob.: 608 860 030 

e-mail: pisek@mesada.eu 

 

Vimperk: 

MESADA, z. s. 

1. máje 74 

385 01 Vimperk 

Mob.: 608 860 070 

e-mail: vimperk@mesada.eu 

  

Jindřichův Hradec: 

MESADA, z. s. 

Růžová 30/II 

377 01 Jindřichův Hradec 

Mob.: 608 860 010 

e-mail: jhradec@mesada.eu 

 

 


