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��Výhody výšeVýhody výše

�� Překážky  na straně zaměstnavatele Překážky  na straně zaměstnavatele 
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�� Překážky  na straně pracovníka Překážky  na straně pracovníka –– poživatele IDpoživatele ID

--

�� Potřebnost doplnění pracovního potenciálu na některých Potřebnost doplnění pracovního potenciálu na některých 
pracovištích domova pracovištích domova 

-- pomocné práce k centrální kuchynipomocné práce k centrální kuchyni

-- pomocné práce při údržbě budov, závoznické prácepomocné práce při údržbě budov, závoznické práce

�� Příprava na účinnost zákona 108/2006 o sociálních Příprava na účinnost zákona 108/2006 o sociálních 
službách službách –– CEKAS, QUIP CEKAS, QUIP –– naši školitelénaši školitelé

-- možné porušování práv klientůmožné porušování práv klientů

-- zaměstnávání osob s plnou invaliditouzaměstnávání osob s plnou invaliditou
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�� Komunikace s klienty domova o jejich zájmu o pracovní uplatněníKomunikace s klienty domova o jejich zájmu o pracovní uplatnění

�� Komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení Komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení 
-- o rizicích zaměstnávání poživatelů IDo rizicích zaměstnávání poživatelů ID
-- o možném oduznání invalidityo možném oduznání invalidity
-- o o přeposouzenípřeposouzení invalidity invalidity 

�� Role Úřadu práceRole Úřadu práce
-- partner při jednání s OSSZ o partner při jednání s OSSZ o přeposouzenípřeposouzení

�� Zapojení společnosti RytmusZapojení společnosti Rytmus
-- Jednání na ústředních  a okresních orgánech (ČSSZ, OSSZ, ÚP)Jednání na ústředních  a okresních orgánech (ČSSZ, OSSZ, ÚP)
-- průprava klientů pro zvládnutí budoucího zaměstnáníprůprava klientů pro zvládnutí budoucího zaměstnání
-- podpora při hledání pracovního místa podpora při hledání pracovního místa 

�� PřeposouzeníPřeposouzení získalo již 9 klientů domovazískalo již 9 klientů domova
-- postupně ve spolupráci s ÚP v Kutné Hořepostupně ve spolupráci s ÚP v Kutné Hoře

�� Donedávna pracovali 2 klienti u firmyDonedávna pracovali 2 klienti u firmy
-- Rytmus obstaral 2 pracovní místa na volném  Rytmus obstaral 2 pracovní místa na volném  
trhu práce trhu práce –– bohužel, firma nyní práci nemábohužel, firma nyní práci nemá

�� V současné době jiní 2 klienti na dohodu v domověV současné době jiní 2 klienti na dohodu v domově
-- jsou to místa, kterými pokračuje pracovní uplatnění  jsou to místa, kterými pokračuje pracovní uplatnění  
našich klientů po prvním roce zaměstnávání, které našich klientů po prvním roce zaměstnávání, které 
bylo dotované ÚPbylo dotované ÚP
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Mgr. Maria Klailová

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel 

sociálních služeb

reditel@domov-barbora.cz

327 533 126

• Konference „Od omezení k možnostem“
Kutná Hora, 1.4.2010 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 

finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.


