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Anotace: Projekt dotovaný z operačního programu OP Praha Adaptabilita je zaměřen na vzdělávání a pracovní 

uplatnění osob se sluchovým postižením. Zájemci mají možnost zde absolvovat různé vzdělávací kurzy, jejichž 

prostřednictvím si zvýší znalosti a dovednosti, které jim umožní získat či udržet si pracovní místo. Cílem projektu 

je podpořit 55 sob v oblasti pracovního uplatnění. 

Všichni účastníci projektu jsou podpořeni v hledání práce a 7 absolventům kurzu je a bude nabídnuto tréninkové 

pracovní místo. Součástí projektu je i finanční podpora zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou zaměstnat účastníka 

projektu.  

Proč vznikl projekt I my chceme pracovat?  

Míra nezaměstnanosti osob se sluchovým postižením (SP) dosahuje dle průzkumů Svazu neslyšících  

a nedoslýchavých v ČR (SNN v ČR) až 53%. Osoby se SP se potýkají se značnou komunikační bariérou, které 

vede k zúžení příjmu informací od okolí a tím i ke snížení jejich pracovních příležitostí. Přestože nabídka služeb 

pro osoby se SP je poměrně široká, jedná se pouze o podpory dílčí, nesystematické. Cílem SNN v ČR je 

poskytnutí komplexní podpory v oblasti pracovního uplatnění se zachováním individuálního přístupu.  

Závazkem SNN v ČR je  

- podpořit 55 osob se SP v oblasti pracovního uplatnění. 

- nalézt 12 osobám se SP zaměstnání (pozn. 7x tréninkové pracovní místo + 5 příspěvků externím 

zaměstnavatelům) 

- motivovat pražské zaměstnavatele k zaměstnávání osob se SP 

 

Jak toho chceme dosáhnout?  

 

Sestavení individuálního plánu rozvoje 

Od výsledků individuálního plánu rozvoje se odvíjí i výběr vhodné tréninkové pracovní pozice a cílená 

podpora při hledání pracovního místa. 

 

Zvýšení znalostí a dovedností prostřednictvím vzdělávání – kurzy 

Kurzy, které již proběhly:  

Kurz znakového jazyka (obr. 1) – 8 účastníků 

Kurz pro budoucí lektory znakového jazyka – 11 účastníků 

Kurz finanční gramotnosti – 14 účastníků 

Kurz počítačových dovedností (základní) – 7 účastníků 

Masérský rekvalifikační kurz (obr. 4) – 6 účastníků 

Kurz pro pracovníky v sociálních službách - akreditovaný (obr. 2) – 5 účastníků 

 

 

Právě probíhající kurz: 

http://www.snncr.cz/


Kurz českého jazyka (obr. 3) – 4 účastníci 

 

Plánované kurzy:  

Kurz finanční gramotnosti (jaro 2013) 

Kurz znakového jazyka (10/2013 – 2/2014) 

Kur počítačových dovedností (tvorba www, grafika; podzim 2013) 

Kurz v oblasti fotografování a grafického zpracování fotografií (jaro 2014) 

 

Tréninkové zaměstnávání 

V rámci projektu je zřízeno 7 tréninkových pracovních míst, jejichž základní myšlenkou je umožnit 

úspěšným absolventům vzdělávacích aktivit získat pracovní zkušenosti, osvojit si běžné pracovní návyky a díky 

tomu, zvýšit své šance na nalezení pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Tréninkové pracovní pozice 

umožňují osobám se SP získat pracovní zkušenosti v oblastech, ve kterých často nalézají pracovní uplatnění. 

- lektor znakového jazyka – 4 tréninková pracovní místa (po ukončení právě probíhajícího kurzu) 

- grafik/pracovník marketingu – 1 tréninkové pracovní místo – již obsazeno 

- webmaster – 1 tréninkové pracovní místo (po ukončení právě probíhajícího kurzu) 

- pracovník v sociálních službách – 1 tréninkové pracovní místo 

 

Podpora při hledání pracovního uplatnění (pracovní poradenství, doprovody na úřady,  

k zaměstnavatelům) 

Velká část osob se SP nemá žádné nebo má pouze omezené pracovní zkušenosti a potýká se 

s dlouhodobou nezaměstnaností. Proto je součástí projektu také pracovní poradenství, kdy asistent pomáhá 

osobám se SP zorientovat se na trhu práci a v základních nástrojích hledání pracovního místa (např. internet, 

tisk, úřady práce aj.). V rámci této podpory asistent pomáhá se sestavením životopisu, motivačního dopisu  

a poradí jim, jak se mají připravit na přijímací pohovor aj.). Asistent dále nabízí doprovod k zaměstnavateli (na 

přijímací pohovor, uzavření pracovního poměru, první dny v práci), doprovod na úřady a pomoc při vyřizování 

dokumentů souvisejících s pracovním uplatněním na úřadech (např. vyřizování živnostenských uplatnění). 

V neposlední řadě nabízí i sociálně-právní poradenství. 

 

Online burza práce - http://burzaprace.snncr.cz/, vydání brožury 

Za účelem zvýšení zaměstnanosti u osob se SP byla vytvořena internetová burza práce, kde jsou 

umisťovány informace o aktuálních nabídkách práce v Praze. Zároveň zde mají osoby se sluchovým postižením 

možnost uložit svůj profil a svůj životopis tak, aby si potenciální zaměstnavatelé sami mohli mezi profily 

vyhledávat. Burza práce zároveň informuje o aktuálně volných tréninkových pracovních místech. 

 

Za účelem motivace cílové skupiny k hledání pracovního uplatnění byla vytvořena brožura, ve které jsou 

popsány např. výhody pracovního uplatnění, uvedeny příklady dobré praxe - tzv. success stories či je zde možné 

nalézt užitečné informace v oblasti pracovního uplatnění osob se SP - např. důležité kontakty, kde hledat 

pracovní nabídky, přehled nejvhodnějších pozic pro osoby se SP apod.  

 

Celkem bylo vytištěno 700 ks této brožury. Brožury jsou distribuovány v sídle SNN v Karlíně a CDS  

v Modřanech, dále pak rovněž v pražských foniatrických a logopedických ordinacích a ve spolupráci s Úřadem 

práce v Praze. Elektronická verze brožury byla umístěna na internetových stránkách SNN i CDS.  

 

Mzdové příspěvky zaměstnavatelům 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti stále přetrvávají předsudky vůči sluchově postiženým a jejich 

schopnostem, je nezbytné potenciální zaměstnavatele k zaměstnání SP motivovat. Kromě poskytnutí finanční 

podpory je firmám či organizacím, které zaměstnají osobu se SP, která je zařazena do projektu, poskytnuta 

podpora ve formě příspěvků na mzdu daného zaměstnance/osoby se SP, a to minimálně na dobu prvních  

6 měsíců od vzniku pracovního poměru. V projektu byly vyhrazeny finanční prostředky na podporu 5 osob se 

SP, tyto prostředky jsou již vyčerpány. 

http://burzaprace.snncr.cz/


 

Poradenství v oblasti využívání kompenzačních pomůcek (individuální, dle potřeb klienta) 

Podpora při potřebě kompenzačních pomůcek pro výkon povolání – zapůjčení, v případě možnosti 

pomoc při získání příspěvku, seznámení zaměstnavatele s podmínkami aj. 

 

Realizace projektu je naplánovaná na 2,5 roku a je cílem, aby se ho zúčastnilo 55 osob. Máme za sebou 

rok úspěšné realizace a k tomuto datu – 16. 3. 2013 podpořeno 48 osob! Všechny toto osoby absolvovaly některé 

vzdělávací kurzy, nabízených SNN v ČR. Z toho 5 osob absolvovalo 2 kurzy (např. kurz počítačových 

dovedností a kurzu pro pracovníky v sociálních službách) a jedna osoba absolvovala dokonce 3 kurzy.  

Úspěšně podpořena (příspěvek externímu zaměstnavateli) byla jedna osoba, jejíž zaměstnavatel 

příspěvek čerpal od 7/2012 do 1/2013. Jejich spolupráce pokračuje nadále. Další osoba čerpá příspěvek svému 

zaměstnavateli od 10/2012, úspěšně podpořena tedy bude v dubnu 2013. Od února (1 zaměstnanec) a od března 

(2 zaměstnanci) 2013 pak podporujeme další tři zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Kurz znakového jazyka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2: Kurz pro pracovníky v sociálních službách 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3: Kurz českého jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4: Masérský rekvalifikační kurz 

 


