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Vzdělávací a motivační program
pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením
Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami zahajuje sérii kurzů zaměřenou na nezaměstnané osoby s
mentálním a kombinovaným (mentální v kombinaci s tělesným nebo smyslovým) postižením.
V rámci propojených aktivit projektu vznikne ucelený systém vzdělávání s ohledem na různorodé potřeby klientů projektu.
Výuka bude probíhat v nově vytvořené multimediální učebně v budově Odborného učiliště v Chelčického ulici v Praze 3,
praxe bude probíhat v tréninkové kavárně Café MARTIN na adrese Na hrázi 5, Praha 8.
Každý účastník bude mít k dispozici asistenta, který jej doprovodí na pracovní pohovor nebo mu pomůže při
komunikaci s úřady, případně s činnostmi na jednotlivých aktivitách projektu.
Vybraným absolventům vzdělávacího programu bude nabídnuto trvalé pracovní uplatnění.
Veškeré poskytované aktivity jsou pro účastníky zdarma! V případě potřeby můžeme účastníkům zajistit dopravu
na jednotlivé lekce.
Časová dotace vzdělávacího kurzu činí více než 200 hodin, o absolvování bude vystaven certifikát.

zdarma
Zahájení kurzů - “kavárna”: duben 2012 / říjen 2012 / duben 2013 / říjen 2013
Každý účastník se bude moci zúčastnit těchto navzájem provázaných aktivit:
Pracovní a bilanční diagnostika
bude prováděna v rozsahu 12 hodin pro každého klienta. Zahrnuje práci ve skupině, individuální rozhovor s klientem, rozbor výsledků testů na jehož
základě bude realizována podrobná analýza klientovy vzdělávací schopnosti a jeho pracovní potenciál. Výsledky analýzy budou součástí výběru
následných vzdělávacích aktivit v rámci Individuálního poradenského programu a plánu pracovní praxe.

Individuální poradenský program
bude v rozsahu cca 50 hodin probíhat jako individuální sezení, při kterém bude s klientem řešena
konkrétní pomoc při vyhledávání volných pracovních míst, bude mu nabídnut doprovod pracovního
asistenta na pohovor a asistence při odborné praxi nebo v novém zaměstnání a další služby dle přání a
potřeb klienta. Důraz bude kladen na zlepšení sebeprezentace klientů.
V případě potřeby může absolvovat logopedickou pomoc, kde se bude učit komunikaci se svým
potenciálním zaměstnavatelem ústní i písemnou formou.

Komunikační dovednosti
Účastník bude ve skupinové aktivitě trénovat vystupování na veřejnosti a v rámci modelových situací se bude učit komunikovat se svým potenciálním
zaměstnavatelem a kolegy. Klient se naučí efektivním způsobem vyhledávat vhodné uplatnění a orientovat se na trhu práce. Lektor bude pracovat na
zvýšení sebevědomí klientů ujasněním si svých schopností a nabytí přesvědčení, že mají co nabídnout. Klient se naučí vytvořit životopis a průvodní
dopis k životopisu.

Počítačový kurz
Zde se budou klienti učit pracovat s informačními technologiemi, osvojí si všeobecné základy práce
na PC, práci se základními kancelářskými aplikacemi a využívat je při hledání nového zaměstnání,
při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a s úřady. Klient se naučí práci s internetem a naučí
se využít jeho možnosti při hledání pracovního uplatnění.
Dále účastníci projektu budou seznámeni se základními informacemi o pracovním právu s důrazem
na práva zaměstnance.

Odborná praxe v kavárně
Každý účastník se může zúčastnit odborné pracovní praxe v rozsahu 10-20 hodin týdně po dobu 3 - 4 měsíců.
Praxe bude probíhat v nově vytvořené tréninkové kavárně. Cílem aktivity je získání nezbytných pracovních dovedností a pracovních návyků pravidelná docházka, zodpovědnost za práci, komunikaci v kolektivu, výdrž a výkonnost. Tím dojde k aktivizaci klienta za účelem úspěšného se
zapojení do trhu práce a do společnosti.
Každý účastník obdrží certifikát o úspěšném absolvování Odborné praxe.
Během praxe je zajištěno stravování zdarma. Je možné poskytnout příspěvek na péči o dítě klienta či závislou osobu během účasti na aktivitách
projektu.
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