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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 

leden 2017   Nábor účastníků rekvalifikačního kurzu 

leden – březen 2017  Profesní diagnostika 

duben 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 

 
květen - červen 2017  Rekvalifikační kurz 

červen 2017   Zkouška profesní kvalifikace 

červenec - září 2017  Tréninková pracovní místa ve společnosti CEDR Pardubice 

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

zaměstnání. 

Místo konání kurzu: Pardubice    

Časová dotace kurzu činí 80 hodin.  

Zkouška profesní kvalifikace se skládá z těchto částí: 
1) Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, 

přípravky a potřebnými pomůckami 
2) Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění 

pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP 
3) Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, 

zařízení a volba vhodných technologických postupů 
dle harmonogramů prací 

4) Provádění úklidu sociálních zařízení 
5) Provádění mopování tvrdých podlahových ploch 
6) Provádění běžné údržby kobercových podlahových 

ploch a čalounění 

7) Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m 
a nad 1,5 m 

8) Provádění čištění a údržby kuchyňských a 
stravovacích prostor 

9) Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest 
a teras 

10) Provádění úklidu a údržby výtahů 
11) Provádění čištění a údržby elektrozařízení 
12) Třídění a nakládání s druhotnými odpady 
13) Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
14) Organizace práce na pracovišti 

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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