CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
Contact Line o.p.s. jako realizátor Evropského projektu, poskytuje podporu sociálního začleňování
osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskytování
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení
těchto osob do ekonomického, sociálního a především pracovního života společnosti.
Projekt „Centrum vzdělávání a práce“ je zaměřen na snížení rizika sociálního vyloučení u sociálně
znevýhodněných či dlouhodobě nezaměstnaných žen-cizinek, které se starají o děti, mají zdravotní
omezení či jsou ve věku nad 55 let. Během projektu bude osobám z cílové skupiny poskytnuta
inovativní podpora v oblasti zaměstnávání a společenského začlenění s prvky komunitní práce.
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název prioritní osy: Sociální začleňování a boj s chudobou
Název investiční priority: Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy: 03_16_064
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006403
Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2019
Příjemce dotace: Contact Line o.p.s., IČ: 266 36 280
Cílová skupina projektu: Imigranti a azylanti
Místo realizace projektu: okres Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice

Jaké problémy projekt řeší?
Projekt reaguje na dopady dlouhodobé nezaměstnanosti u té nejohroženější skupiny mezi cizinci,
kterou jsou ženy, zároveň patřící mezi sociálně ohrožené skupiny obyvatel (osoby pečující o malé děti,
rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním omezením,
osoby starší 55 let), které se projevují především sociální izolací, silnou demotivací a omezenou
schopností se uplatnit na trhu práce.
V případě, kdy se jedná o migranty, bývá situace ještě složitější. Řešení zmíněných sociálních problémů
v takovém případě komplikuje nedostatečná jazyková vybavenost a sociální izolace cílové skupiny.
Jaká je cílová skupina?
Cílovou skupinu nejvíce ohrožených imigrantů tvoři především ženy-cizinky, které se starají o děti ve
věku do 15 let, nebo mají zdravotní omezení, případně je jim více než 55 a jsou v České republice
legálně na základě dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny, doplňkové ochrany, uděleného azylu
nebo trvalého pobytu. Tyto osoby jsou z hlediska sociálního a pracovního začlenění, tzn. možnosti
nalézt a udržet si placené zaměstnání a zapojit se do sociálních vazeb společnosti, velmi rizikovou
skupinou.

Jaký je cíl projektu?
Projekt je zaměřen na snížení rizika sociálního vyloučení a sociální začlenění žen imigrantek, které
zároveň patří do sociálním vyloučením ohrožené skupiny osob v důsledku péče o děti, zdravotního
omezení, věku, vzdělání či dlouhodobé nezaměstnanosti. Během realizace projektu poskytneme
účastníkům formou aktivizačních, motivačních a asistentských programů inovativní podporu
zaměřenou na společenské a pracovní začlenění. Součástí projektu je vytvoření tréninkových
pracovních míst v rámci tvůrčí dílny. Projektu se zúčastní celkem 25 osob, které mají možnost projít
komplexním programem aplikujícím moderní metody práce. Klademe důraz na intenzivní a individuální
přístup k účastníkům s ohledem na jejich specifické potřeby.
V rámci projektu účastníkům poskytneme:
psychologickou podporu včetně osvojení znalostí, pracovních dovedností a návyků, motivační
programy,
vzdělávací aktivity: kurzy češtiny několika úrovní, kurzy počítačové gramotnosti,
pracovněprávní minimum potřebný k rozšíření občanské gramotnosti,
tréninková pracovní místa v tvůrčí dílně, za tímto účelem zřízené v rámci projektu,
individuální poradenství při volbě povolání či dalším vzdělání.
Tím se významně zvýší uplatnitelnost cílové skupiny nejen na trhu práce, ale i do společnosti obecně.
Počet účastníků projektu: v rámci projektu 25 osob absolvují motivační kurzy a kurzy sociálních
dovedností, 10 osob se zúčastní kurzů počítačové gramotnosti, 20 osob se zúčastní jazykových kurzů,
praktické přípravy ve tvůrčí dílně, včetně podpory formou mzdových příspěvků se zúčastní celkem 20
osob.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Diagnostika a poradenství: psycholog v interakci s účastníkem vypracuje osobnostní profil
účastníka s ohledem na profesní rozvoj a optimální pracovní uplatnění. Mimo rozbor
standartních profesních kompetencí účastníka součástí diagnostiky bude doložení vlastních
kompetencí a kvalit získaných v průběhu celého života.
Motivační vzdělávací programy, skupinová terapie s psychoterapeutem, vzdělávání směřující k
zaměstnání: psaní životopisu, motivačního dopisu apod.
Profesní rozvoj - nabízíme poradenství a možnost praktického nácviku a vytvoření si přesné
specifikace práce, kterou by účastník chtěl dělat s ohledem na jeho zájem, schopnosti a
možnosti, zvýšení komunikačních dovedností, jazykové kurzy několika zaměření: komunikace,
gramatika, administrativní čeština, zvýšení PC kompetencí.
Tréninkové pracovní místo ve tvůrčí dílně.
Pomoc při hledání navazujícího zaměstnání v rámci agentury práce Contact Line.
Podpůrné programy pro cílovou skupinu: hlídání a doučování dětí.
Kontaktní adresa: Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem – město (1. patro)
Kontaktní osoba: Ing. Galina Kolářová, tel. 777 909 018, e-mail: contactline@email.cz
Webové stránky: www.contactline.cz
Sociální sítě: https://www.facebook.com/perekvalifikaceustinadlabem/

