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Není to blahobyt
ani nádhera
ale pokoj a zaměstnání
co přináší štěstí
Thomas Jeﬀerson

Úvodní slovo
Rok uplynul a my jsme tady stále. Všichni společně, na jedné lodi, ti, kteří naše služby potřebují, aby mohli naplno žít svůj život, a ti,
kteří tyto služby poskytují. Propluli jsme opět
mnoha úskalími a bouřemi a jindy zase spočívali v pokoji našeho společného zaměstnání.
Nikomu z nás to nepřináší blahobyt, ale pevně
věřím, že to všichni děláme rádi.
V tomto roce jsme ukončili naše dva evropské
projekty, které nám přinesly spoustu starostí,
ale také obohacení naší práce, například o nácviky práce na počítači, pracovní sešity k tranzitnímu programu, podporovanému zaměstnávání a job klubům. Realizovali jsme dva kurzy
pro asistenty, pokračovali jsme v beneﬁční
akci, při které se uskutečnilo tentokrát také setkání se zaměstnavateli.
Náš pracovní tým se stále vyvíjí a mění, koncem
uplynulého roku zaznamenal i změny způsobené nedostatkem ﬁnančních prostředků a za-

čalo zaznívat temné slovo krize. Snažili jsme se
i v této situaci zaujmout tvůrčí přístup a myslím, že se nám to podařilo. Začali jsme se více
věnovat získávání prostředků ze soukromých
a ﬁremních zdrojů a také výraznější prezentaci
našeho sdružení, naší činnosti i myšlenek.
Velmi dobře se vyvíjel i náš tranzitní program
pro studenty, který již získal své pevné místo
v koncepci Jedličkova ústavu. I absolventi, kteří
se ve škole programu nezúčastnili, k nám vždy
spolehlivě najdou cestu a navážou spolupráci.
V průběhu uplynulého roku jsme se věnovali
také přípravě na audit kvality sociálních služeb, propracovali jsme standardy služby osobní
asistence.Ještě je před námi sociální rehabilitace. V této oblasti se snažíme věnovat hlavně
individuálnímu plánování v rámci přístupu zaměřeného na člověka.
Účastnili jsme se také tematické přípravy
Evropského kongresu Podporovaného zaměstnávání v Praze včetně přípravy aktivní účasti.

Velmi dobře se rozvíjela i spolupráce s rodiči
našich klientů, vytvořila se skupinka pro výměnu názorů a zkušeností i zpětnou vazbu pro
naši práci.
Doufám, že jsme svou prací našim klientům
přispěli ke trošce štěstí, a to nám stále přináší
síly do dalších let. To je naše bohatství a sláva.
Tak myslím, že jsme ten rok společným úsilím
celkem zvládli....
Vlasta Stupková
ředitelka sdružení

Poslání
Naším posláním je hledat s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením jeho vlastní
cestu jak se zapojit v běžném životě.

Vznik sdružení a jeho cílová skupina
Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří
chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti. Podnětem ke vzniku sdružení byla
potřeba pomoci studentům Praktické školy
Jedličkova ústavu v Praze při přechodu ze školy
do dalšího života (Tranzitní program). Začínali
jsme se zajišťováním praxí pro tyto studenty
a s pomocí při hledání pracovního uplatnění.
Od té doby poskytujeme služby stále většímu
počtu klientů a na jejich potřeby reagujeme
také rozšiřováním služeb.
Od roku 2006 nabízíme naše služby již nejen
studentům a absolventům škol Jedličkova ústavu, ale také dalším lidem s tělesným a kombinovaným postižením. S JÚŠ jsme však i nadále úzce spjati – a to nejen klienty a prostorem, který nám poskytují.

Naše služby
V červnu 2007 bylo naše sdružení u MPSV zaregistrováno jako poskytovatel sociální služby
osobní asistence a sociální rehabilitace.
V roce 2008 jsme poskytli služby sociální rehabilitace a/nebo osobní asistence 145 klientům.
Sociální rehabilitace
Službu sociální rehabilitace využilo v minulém
roce 73 klientů. Jednalo se o poradenství a
podporu v oblasti vhodného pracovního uplatnění, vzdělání, vhodného typu bydlení, náplně
volného času, nácviků soběstačnosti, výběru
vhodných kompenzačních pomůcek, podpory
při jednání s úřady apod.
Konkrétně šlo o tyto služby: Tranzitní program
(podpora při přechodu ze školy do dalšího
života), Podporované zaměstnávání (podpora
při nalezení vhodného placeného zaměstnání
na běžném pracovním trhu), Jiné formy pra-

covního uplatnění (podpora při nalezení vhodného pracovního uplatnění na chráněném pracovišti), Job kluby (skupinové setkání lidí, kteří
hledají pracovní uplatnění), Orientace v otázce
bydlení, Podpora při studiu na běžných středních a vysokých školách, Podpora a pomoc
v soběstačnosti v běžných denních činnostech,
Podpora a pomoc v organizaci a realizaci volného času.
V Centru pracovní rehabilitace (naše druhé
pracoviště) byly poskytovány služby vztahující
se k nalezení vhodného pracovního uplatnění.
Šlo konkrétně o podporované zaměstnávání,
jiné formy pracovního uplatnění, nácviky práce
na počítači a dalších pracovních dovedností,
kariérovou knihovnu a pracovní poradenství.

Osobní asistence
Službu osobní asistence jsme v roce 2008 poskytli 108 klientům. Celkem bylo odasistováno
23 514,5 hodiny.
Nejčastěji šlo o doprovody do zaměstnání, škol
a za dalšími aktivitami. Dále o asistenci při různých činnostech v zaměstnání, ve škole, v domácnosti, pomoc se sebeobsluhou apod.
Dobrovolníci (3512 hodin)
Občanské sdružení Asistence spolupracuje
s dobrovolníky již od samého počátku své existence. Na činnosti naší organizace se dobrovolníci podílejí různě. Nejčastěji pomáhají přímo
našim klientům, poskytují jim osobní asistenci
při individuálních doprovodech do škol nebo do
zaměstnání. Další hlavní oblastí dobrovolnické
činnosti je kvalitní náplň volného času. Časté
jsou společné výlety, návštěvy kulturních či
sportovních akcí, setkávání v rámci klubů
atd. Spolupráci s dobrovolníky velice vítáme

a vážíme si každého, kdo si pro svou dobrovol- Setkávání rodičů
nickou činnost vybere naši organizaci.
Téměř každý měsíc se setkáváme s rodiči našich klientů a řešíme problémy, které se jich
Klub absolventů
aktuálně dotýkají. K určitým tématům zveme
Jedličkova ústavu a škol
odborníky na dané téma. V roce 2008 jsme
Asistenti a dobrovolníci fungující při Asistenci uspořádali také jedno víkendové setkání, které
o.s. jsou také nedílnou součástí Klubu. Jde bylo spíše relaxačního charakteru.
o setkávání bývalých studentů JÚŠ, která
vedou zaměstnanci JÚŠ. Při setkáních a akcích
jim pomáhají asistenti a dobrovolníci z Asistence. Klub se schází pravidelně dvakrát týdně,
další den v týdnu je možnost plavání v bazénu
JÚŠ. Kromě toho se podnikají víkendové procházky a výlety a jednou za rok týdenní pobyt.

Struktura organizace
(k 31. 12. 2008)
Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která se schází nejméně jednou do roka
a která volí kontrolní radu, výkonný výbor
a předsedu výkonného výboru.
Členové výkonného výboru
Vlasta Stupková – předsedkyně výkonného
výboru, statutární zástupce
Markéta Francová – statutární zástupce
Erik Čipera – statutární zástupce
Tomáš Hauser
Karel Hrbek
Členové kontrolní rady
Jitka Jahodová
Dana Kocourková
Irena Vacková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008:
celkem 21 zaměstnanců, přepočtených úvazků
17,45, 109 asistentů a 89 dobrovolníků.
K 31. 12. 2008 se tým skládal z:
8 konzultantů, 5 koordinátorů, koordinátorky
dobrovolníků, ředitelky sdružení, projektového
manažera, ﬁnanční manažerky, fundraisera
a pracovníka pro PR, vedoucího osobní asistence, vedoucí sociální rehabilitace, administrativní pracovnice, asistentů, dobrovolníků
a externích spolupracovníků.
Jmenovitě:
Čipera Erik, Francová Markéta, Hauser Tomáš,
Hrbek Karel, Husová Anna, Jechová Jitka, Jindřichová Kateřina, Kölblová Kristýna, Lomáková Iveta, Moravčíková Kateřina, Nováková
Hana, Pilátová Eva, Prager Michal, Přerostová
Leona, Řehořková Jana, Stupková Vlasta, Štanglová Jitka, Techlová Pavlína, Zemanová Eva.

Spolupracují s námi
Agentura profesního poradenství pro
neslyšící, Amont s.r.o., APZ Merklín,
Auto-Mat, Borůvka o.s., Botanická zahrada
Praha, BPT, Café U baru, Centra pro zdravotně postižené Praha, Centrum Slunečnice,
Centrum služeb Vyšehrad, Cerebrum o.s.,
Česká asociace ergoterapeutů, Česká
gerontologická a geriatrická společnost,
Česká unie pro podporované zaměstnávání,
Český svaz ochránců přírody, DDM Praha 8,
Diakonie církve bratrské, Dílna Eliáš, Dílny
tvořivosti o.s., Dívčí katolická škola Praha,
DMA Praha, Domov Sue Ryder, Evangelická
akademie Praha, Eset – help, Fakulta
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,
Formika o.s., Gestum Tax, s.r.o., Hestia o.s.,
Charita – denní stacionář Astra, Chráněné
bydlení a Domov Diakonie ČCE – Šípková,
ICN, o.p.s., Jedličkův ústav a školy,
Klárův ústav, Klinika rehabilitačního

lékařství 1. LF UK, MŠ Na Bučance,
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace
Jedličkova ústavu, NEWTON Technologies,
a.s., Noviny Můžeš, Památník národního
písemnictví, Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy, Pelit, s.r.o., Pražská organizace
vozíčkářů, Pražské matky, regionální
agentury pro podporované zaměstnávání,
Quip o.s., Rytmus o.s., Santé, s.r.o., Sdružení
pro augmentativní a alternativní komunikaci, Síť mateřských center, SONS,
Společnost rehabilitační a fyzikální
medicíny, Sraz o.s., Tyflocentrum Praha,
Tyfloservis Praha, Užitečný život o.s.,
VOŠP, VŠJAK, VŠE, Zdravotní pomůcky
Josef Selichar – SETRANS.

Kde pracují naši klienti
BPT spol. s.r.o., Divadlo Na zábradlí,
Gymnázium Nad Alejí, Hewer, Justiční palác
na Míčankách, Mc Donald’s Zličín, Městská
knihovna Praha 8 – kulturní dům Krakov,
Městská knihovna – pobočka Pankrác,
Metropolitní univerzita Praha, Nakladatelství
Portál, Obchůdek Eliáš, Porta s.r.o., Pražské
arcibiskupství, PricewaterhouseCoopers,
Radio Free Europe, Robi Maus - Javorský
Robert, Santé s.r.o., Santé Network, Societa
o.p.s., Střední průmyslová škola stavební
J. Gočára, WS Handicap, s.r.o., Zde-Kom,
ZŠ Campanus, ZŠ Mendelova.
Dílny: Diakonie ČCE – Klatovy, Diakonie ČCE
– Šípková, Eliáš, Gawain, Ignis, Jinan, Kašna,
Prosaz, Salet.

Členství v organizacích
APOA
Česká rada humanitárních organizací
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Informační centrum neziskových organizací
Národní rada zdravotně postižených ČR
Jsme zapojeni v komunitním plánování
Městské části Praha 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
a Středočeského kraje.

Finanční zpráva
V roce 2008 došlo k určitému omezení ﬁnančních zdrojů, protože v polovině roku skončily
oba projekty sdružení ﬁnancované z Evropského sociálního fondu. Snížení celkových výnosů sdružení dosáhlo cca 11 % oproti roku
2007 a z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit k úsporným opatřením, díky kterým
došlo k celkovému snížení nákladů o 9 % oproti
roku 2007.

Došlo ke snížení podílu ﬁnancování z ESF z 55
% na 36 %. Naproti tomu ﬁnancování z orgánů
státní správy (Ministerstvo práce a sociálních
věci, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo kultury) a samosprávy (Magistrát hl. m. Prahy,
Středočeský kraj a některé pražské městské
části) tvořilo v roce 2008 47,5 % celkových
výnosů. Zbylé výnosy jsou tvořeny platbami
klientů za poskytované služby, dary fyzických
osob, právnických osob a nadací.

Rozvaha (v Kč k 31. 12. 2008)
Aktiva

Pasiva

Stálá aktiva

0

Vlastní zdroje

497 646,44

Dlouhodobý majetek

0

Jmění

432 549,23

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

Výsledek hospodaření

Krátkodobý majetek
Pohledávky

2 699 283,27
207 214,00

Krátkodobý ﬁnanční majetek

3 604 953,74

Nároky na dotace ze SR a ÚSC

-1 112 884,47

Aktiva celkem

2 699 283,27

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

65 097,21
2 201 636,83
609 879,13
1 591 757,70
2 699 283,27

Výkaz zisků a ztráty (v Kč k 31. 12. 2008)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování

Výnosy
205 960,80
1 640,00

Tržby z prodeje služeb
Úroky

Cestovné

238 520,20

Kurzové zisky

Náklady na reprezentaci

229 360,56

Přijaté příspěvky (dary)

1 154 039,52

Přijaté členské příspěvky

Ostatní služby
Osobní náklady celkem

7 246 358,00

Ostatní náklady celkem

94 573,12

Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

Nárůst nákladů 2007/08

332 884,20
24 794,14
7 947,28
653 689,14
1 050,00

Provozní dotace

8 223 532,655

Výnosy celkem

9 243 889,41

8 350,00,00
9 178 802,20

- 9,1 %

Hospodářský výsledek

65 097,21

Nárůst výnosů 2007/08

- 11,1 %

Děkujeme všem, kdo nás
v roce 2008 podpořili:
Granty, dotace, příspěvky,
dary – od organizací
Evropský sociální fond
(program JPD 3, opatření 2.1)
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo vnitra – program
akreditované dobrovolnické služby
Ministerstvo kultury – beneﬁční akce
Jako zázrakem
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 10
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14

Nadace Jedličkova ústavu
Nadace zdraví pro Moravu
Borůvka o. s.
program Leonardo da Vinci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Individuální a ﬁremní dary
Hana Lišková, Jarmila Kalousová, Lucie Kalousová a Ludmila Tichá darovaly významnou
částku na ﬁnancování individuální práce s klienty a osobní asistenci a další částku na letní
tábory a prázdninové pobyty pro naše klienty.
Marta Houšková a Karla Katschnerová podpořily ﬁnančně činnost sdružení.
Významně našemu sdružení přispěla
i pí. Neubertová, p. Neubert a p. Havlík.

Beneﬁční akci „Jako zázrakem“ ﬁnančně,
věcnými dary či službami podpořily:
18. skautské středisko Kruh
Coﬁdis
Česká Obec Sokolská
DMA s.r.o.
Golem, s.r.o.
Henkel ČR, s.r.o.
Rádio 1
Rádio Impuls
Jídelní a lůžkové vozy, a. s.
Tulipa Praha, s.r.o.

Firma C&A, pobočka z OC Zličín, nám během
roku darovala pro klienty oblečení.
Naše dobrovolníky podpořily:
Kino Aero
Jedličkův ústav a školy poskytují
Kino Světozor
Asistenci o.s. prostory.
Dobrá čajovna
Na účtu Veřejné sbírky se k 31. 12. 2008
sešlo 102 065,- Kč.

Důležité milníky a akce v roce 2008

práci na počítači lidem s nejrůznějšími typy postižení. Výstupy tohoto projektu jsou dokuKonec projektů Cesta a Centrum
mentární ﬁlm U mě v práci, příručka Jdu do
V srpnu byly ukončeny dva projekty ﬁnanco- práce a další. Tohoto projektu se účastnilo 61
vané z Evropského sociálního fondu.
klientů, z toho 27 si našlo práci.
Díky projektu Cesta k lidem – s lidmi byla
založena Agentura osobní asistence, probíhaly II. ročník beneﬁční akce „Jako zázrakem“
Job kluby a individuální konzultace, rozběhla Koncerty, divadla, soutěže, občerstvení, výstavy,
se setkání pro rodiče našich klientů. V rámci výtvarná dílna, stánky chráněných dílen.
projektu byl podpořen rozvoj sdružení v oblasti Dne 21. 5. na Vyšehradě vystoupili: Petra Špalvzdělávání, standardů kvality či PR a fundrai- ková, Tomáš Valík, Buchty a loutky, Teatro
singu. Jeho výstupy jsou instruktážní ﬁlm pro truhla, Ty-já-tr / Bylo nebylo, Alexandr Minaasistenty Osobní asistence v praxi, pracovní jev, břišní tanečnice Petra Čepelíková, Sestry
listy a metodický materiál pro Job kluby. To- Steinovy, Jablkoň, KOA. Zpestřily ji také:
hoto projektu se účastnilo 118 klientů.
Ethnocatering Berkat, Nakladatelství Baobab,
Projektem Centrum pracovní rehabilitace obchůdek občanského sdružení Borůvka a stáse podařilo založit bezbariérové a bezbariérově nek výrobků z Villy Vallily. V rámci beneﬁční
dostupné pracoviště, kde jsou poskytovány akce proběhlo setkání k zaměstnávání lidí se
služby vedoucí k nalezení vhodného pracov- zdravotním postižením „Spolu-pracujeme“, při
ního uplatnění. Centrum je vybaveno speciál- němž měli možnost vyměnit si své zkušenosti
ními pomůckami a programy, které umožňují lidé se zdravotním postižením a zaměstnavatelé.

Jedeme v tom s vámi
+ Za MHD přístupnou
Projekt Jedeme v tom s vámi jsme započali
v prosinci roku 2007 a v roce 2008 se jej podařilo rozvinout do několika pro bezbariérové
úpravy veřejného prostoru v Praze významných
aktivit. Stačí vyjmenovat některé z účastníků,
kteří si vyzkoušeli jet svou cestu z domova do
zaměstnání na vozíku: Táňa Fischerová, Jiří Macháček, Petra Špalková, Josef Klíma, Martina
Coufalová či Daniel Hůlka. Podařilo se nám do
projektu přizvat i řadu politiků od komunálních – Ivana Staňková a Martin Hudec – přes
zástupce MHMP Petru Kolínskou a Davida
Vodrážku až po poslance a senátory Kateřinu
Jacques, Gabrielu Kalábkovou, Marka Bendu
a Zdeňka Schwarze. Pozvání přijal i ministr
vlády České republiky pro lidská práva Michael
Kocáb.

Současně se podařilo díky paní doktorce Vandě
Hájkové zapojit do projektu studenty katedry
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na cesty ze svých domovů do
škol se na vozíku vypravily desítky studentů,
kteří o svých cestách psali výstižné zprávy.
Všechny příspěvky jsme průběžně umísťovali
na naše internetové stránky.
Tyto aktivity nám přinesly plno nových poznatků, které jsme zužitkovali při vytváření
výzvy Radě hlavního města Prahy Za MHD
přístupnou. Výzvu s hlavním cílem kompletně
bezbariérové MHD v Praze podpořila řada dalších organizací pomáhajících lidem s různými
druhy postižení, rodinám s malými dětmi
a seniorům. Vytvořili jsme speciální stránky
www.ZaMHDpristupnou.cz. V rámci Týdne pro
inkluzi jsme uspořádali společně se studenty
Jedličkova ústavu a s našimi klienty, asistenty
a dobrovolníky Akci Za MHD přístupnou, při níž
jsme 2. 10. současně ve všech 25 bariérových

stanicích metra sbírali podpisy pod výzvu. Od
září do prosince ji podepsalo 10 548 lidí. V prosinci jsme odevzdali podpisové archy do rukou
primátora Prahy Pavla Béma. Naše úsilí mělo
úspěch a na schůzce samé vznikl návrh na
vytvoření pracovní skupiny MHMP Pro Prahu
bezbariérovou a otevřenou. Současně se nám
ve společném úsilí s dalšími organizacemi
podařilo upozornit na přestavbu stanice metra
Národní třída, kde se při té příležitosti nemyslelo na výtah. Tento vývoj se nám podařilo
zvrátit – výtah bude.

Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením – akreditovaný u MPSV
V roce 2008 jsme uspořádali tři běhy kurzu.
První se konal na jaře (březen a duben) a absolvovalo ho 20 asistentů. Na podzim jsme zahájili dva běhy, kterých se dohromady účastnilo
44 asistentů (konec kurzu na jaře 2009).
Trainsition!
Zúčastnili jsme se půlročního pilotního projektu Trainsition! v rámci projektu Leonardo.
Dalšími účastníky tohoto projektu byl kromě
nás Rytmus, o.s., a pak vždy po dvou zástupcích ze Slovenska, Slovinska, Maďarska a
Rakouska. Cílem projektu bylo otestovat kurikulum pracovníka Tranzitního programu, které
bylo vytvářeno v roce 2008.

Akce dobrovolníků
19. 1. návštěva Dobré čajovny s Klubem
absolventů JÚŠ a jeho přáteli – promítání
fotograﬁí a ochutnávka čaje, kterou připravil
čajovník Aleš Juřina.
29. 3. výlet vlakem do Příbrami
26. 4. výlet do Liberce – zoo, Ještěd
22. 5. beneﬁční akce Jako zázrakem
21. 6. procházka na Pražský hrad
do Jeleního příkopu a do Sv. Víta
9. 7. piknik na Vyšehradě
30. 7. pěšky z Vltavské Stromovkou do zoo
6. 8. výprava do Divoké Šárky
13. 8. Obora Hvězda
20. 8. Vítkov a Praha jako na dlani

27. 9. výlet vlakem do Srbska
a pěšky na Karlštejn a vlakem zase zpět
8. 11. divadelní festival v Divadle
Járy Cimrmana
22. 11. výlet autobusem směr Čáslav
17. 12. tradiční Vánoční besídka Asistence o.s.
s hudbou, svíčkami a přáteli
18. 12. ještě tradičnější Vánoční trhy
v Jedličkově ústavu se spoustou setkání
a přání všeho dobrého

Příklad dobré praxe – příběh Vojty K.
Vojta kontaktoval Asistenci proto, že si chtěl
hledat práci a samotnému se to nedařilo. Vystudoval Odborné učiliště Vratislavova, učební
obor knihařské práce. Už při studiu na praxi
zjistil, že prostředí tiskárny mu způsobuje alergii, a tak se rozhodl orientovat na jinou práci.
Na počátku spolupráce jsme se věnovali orientaci ve vlastních pracovních dovednostech
a dalších schopnostech a Vojta si utvořil novou
představu o budoucí práci. Zajímala ho práce
v administrativě, s PC a internetem, což se shodovalo s jeho velkým koníčkem.
Vyhledávali jsme inzeráty a Vojta samostatně
kontroloval pracovní nabídky na internetu a na
konzultace pravidelně nosil vybrané inzeráty,
kterým jsme se dále věnovali. Při tom nám vyplynula první oblast podpory – výběr vhodných
inzerátů na základě kritérií, která odpovídají
Vojtovým reálným dovednostem a pracovním

schopnostem. Pro toto uvědomění jsme společně podnikli i dva pracovní pohovory na pozice, o kterých jsem předpokládala, že jsou
pro Vojtu velice náročné, a on je přesto chtěl
zkusit. Praktická zkouška a sebehodnocení pomohly Vojtovi k tomu, že lépe pochopil úroveň
svých pracovních schopností. V průběhu vyhledávání vhodné pracovní nabídky jsme trénovali
především to, jak se prezentovat zaměstnavateli, jak vést pracovní pohovor, a mluvili jsme
o důležitosti dodržování profesionálních vztahů
na pracovišti.
Pravidelně jsme odpovídali na inzeráty, Vojta
se naučil odepisovat zaměstnavateli, psát motivační dopis a vypracovat životopis.

Po čase jsme byli úspěšní a Vojtovi se podařilo
uspět při pohovoru a nastoupil do ﬁrmy Amont,
s.r.o., v níž coby administrativní pracovník pracoval se skenerem. Poskytla jsem mu zpočátku
pracovní asistenci, která byla potřeba pouze
krátkodobě, poté pracoval zcela samostatně.
Práce Vojtu bavila, ale pracoval na DPČ a nebylo
jisté, zda mu dohodu prodlouží. Při práci
v Amontu jsme dále spolupracovali na vyhledávání zaměstnání.
Vojta chtěl rozvíjet své dovednosti a začal se
s dobrovolnicí učit angličtinu. Rozhodli jsme
se oslovovat zaměstnavatele přímou cestou a za
tímto účelem jsme natočili krátký videoinzerát
o Vojtovi. Tato forma prezentace zaujala společnost Santé s.r.o., která Vojtu pozvala na pracovní pohovor. Na pohovor jsme se připravili
a podnikli ho společně, Vojta se velice hezky prezentoval. Společnost Santé po čase Vojtu kontaktovala s nabídkou práce na nově vytvořenou
pozici pomocného fakturanta. Vojta další poho-

vor ve ﬁrmě Santé absolvoval sám a uspěl. V září
2008 nastoupil jako junior účetní do společnosti Santé, kde dostal pracovní smlouvu a pracuje na poloviční úvazek. Asistenci při zapracování Vojta nevyužil, jelikož mu Santé poskytlo vysokou míru přirozené podpory v jeho
začátcích. Spolupráce s Asistencí pokračovala
i nadále formou poradenství k dalšímu studiu.

Poděkování
Děkujeme všem,
kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli
k fungování
Asistence o. s.
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Projekt Centrum pracovní rehabilitace a kariérová knihovna
a projekt Cesta k lidem — s lidmi byly podpořeny
z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu hlavního města Prahy.

Kontakty
Máte-li jakékoli podněty užitečné
pro naši práci, neváhejte se na nás
obrátit na tyto kontakty:
Adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 – 128 41
Tel.: 241 083 573, 605 700 205, 605 295 019
E-mail: stredisko@asistence.org
www.asistence.org
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