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Choceradský zpravodaj

TISKOVÁ ZPRÁVA: 
S RYTMUSEM DO PRÁCE 

S Rytmusem do práce je nový projekt, 
který od 15. března realizuje obecně pro-
spěšná společnost Rytmus Benešov. 

Projekt je určen lidem se zdravotním 
postižením (OZP), především s  mentál-
ním nebo duševním, kteří chtějí získat a 
udržet si pracovní uplatnění na trhu práce. 
Jedním z cílů projektu je zlepšení jejich so-
ciálních a pracovních dovedností a návyků 
a výrazného zmírnění jejich sociálního vy-
loučení.

Samotný projekt se skládá z dvou hlav-
ních částí. V prvním období budou probí-
hat motivační kurzy, kde si budou účast-
níci osvojovat dovednosti potřebné pro 
pracovní uplatnění. Kurzy budou probíhat 
pravidelně jednou týdně v menší skupince 
lidí a v rámci projektu bude poskytováno 
pracovní a sociální poradenství. Účastníci 
mohou dále absolvovat další akreditované i 
neakreditované kurzy zaměřené na pracov-
ní a sociální dovednosti. Získané znalosti 
budou pak moci účastníci projektu využít 
od roku 2014 v tzv. místech na zkoušku, 
kde by měli po dobu 3 měsíců pracovat v 
běžném pracovním prostředí a v nových 
pracovních místech ve firmách, které se do 
projektu zapojí. Firmám, které se pro tento 
krok rozhodnou a budou zaměstnávat lidi 
s mentálním a duševním postižením bude 
poskytována aktivní podpora a pomoc.

Jedním z důležitých cílů projektu je 
zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o 
lidech s mentálním a duševním onemoc-
něním a vyvrácení nejčastějších mýtů a 
předsudků. 

Projekt byl zahájen 15.3.2013 a bude 
ukončen 14.3.2015. Bližší informace o 
projektu “S Rytmusem do práce” je možné 
získat na webových stránkách organizace 
www.benesov.rytmus.org, dále na telefon-
ním čísle +420 317 742 742 a na adrese 
organizace F. V. Mareše 2056, Benešov (Po 
– Pá od 7:00 – 15:00). Nabízíme pomoc 
všem, kteří mají problém s uplatněním na 
trhu práce a jsou zároveň lidmi se zdravot-
ním postižením.

Aktivity v  rámci projektu CZ.1.04/ 
3.3.05/96.00179 „S  Rytmusem do práce“ 
jsou financovány z  prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR.

http://www.benesov.rytmus.org/

