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rekvalifikační kurz bude realizován v rámci projektu   

„Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu“ 

O společnosti CEDR Pardubice o.p.s. 

Společnost CEDR Pardubice, o.p.s., poskytuje sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a 

provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením již od roku 1994. Našim 

spoluobčanům se snažíme zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy 

spojené s nemocí a zdravotním postižením. Posláním organizace je pomáhat lidem s duševním onemocněním, 

zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí, a vytvářet pracovní místa 

pro osoby obtížně zaměstnavatelné. 

Váš harmonogram v rámci projektu 

květen – srpen 2017  Nábor účastníků rekvalifikačního kurzu 

červenec – září 2017  Profesní diagnostika 

říjen 2017   Motivační program – vzdělávací kurzy na daná témata 

1) Vstup na trh práce – 10 hodin 

2) Finanční gramotnost a důchodové pojištění – 10 hodin 

3) Základy komunikace, jednání a vyjednávání – 10 hodin 

4) Práva a povinnosti OZP v pracovněprávním vztahu – 10 hodin 

 
listopad 2017 - leden 2018 Rekvalifikační kurz 

únor 2018   Zkouška profesní kvalifikace 

březen - květen 2018  Tréninková pracovní místa ve společnosti CEDR Pardubice 

Následně bude snaha všem osobám, které se zúčastnily rekvalifikačního kurzu, zprostředkovat 

zaměstnání. 

Rekvalifikační kurz bude zajišťovat Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

Místo konání kurzu: CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice  

Časová dotace kurzu činí 140 hodin. 

Zkouška profesní kvalifikace se skládá z těchto částí: 
1) Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů interiérového a exteriérového vybavení 
2) Přípravné práce pro zhotovení šitých výrobků 
3) Ruční a strojové dělení plošných díků v čalounické výrobě 
4) Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití 
5) Žehlení, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků 
6) Plnění, montáž a kompletace šitých výrobků 
7) Nakládání s odpadem ze šicí dílny 
8) Balení ušitého výrobku

Absolventi kurzu s alespoň 80% docházkou získají „Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu“ a po 

úspěšném složení zkoušky profesní kvalifikace obdrží „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“. 
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