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Zpráva o činnosti v roce 2016


Aktivizační středisko pro osoby ohrožené na trhu práce

V červenci 2016 jsme zahájili přípravy k otevření lokálního aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na
trhu práce. Pro umístění jsme nalezli prostory v Čestlicích. Na tento projekt pod názvem „Vznik a pilotní
program aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na trhu práce v sub urbánních oblastech
Středočeského kraje“ nám byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie, a to z Operačního programu
Zaměstnanost ESF. Zařizovali jsme prostory, vybavovali dílnu, připravovali propagaci na webových
stránkách, jednali s místními obecními úřady, s MAS Říčansko a Úřadem práce. Realizační tým projektu
jsme rozšířili o novou pracovní asistentku.
Od září jsme vedli pohovory se zájemci o účast v projektu a v listopadu jsme mohli dílnu otevřít pro první
skupinu sedmi osob, z toho bylo šest osob se zdravotním postižením a jeden člověk ze skupiny osob nad
55 let (skupina diskriminovaná na trhu práce vzhledem k věku). Celá skupina bude pokračovat v programu
až do dubna 2017. Celý projekt bude ukončen v únoru 2018, ale mezitím budeme pracovat ještě s druhou
skupinou lidí, která nastoupí v červenci 2017.
Program projektu zahrnuje průběžnou teoretickou a praktickou průpravu účastníků. Účastníci jsou a budou
v šesti měsících prakticky zapojeni do různých drobných rukodělných prací od šití, řezání a skládaní
kartonových výrobků, drobné výrobu ze dřeva, lakování, ručního tisku na papír apod. Cílem je získání či
znovuzískání pracovních návyků v reálném pracovním prostředí. V rámci teoretického nácviku se účastníci
naučí např. psát profesní životopis, připravit se na pracovní pohovor, hledat pracovní místa na
internetových pracovních portálech a zároveň se na nich prezentovat.



Jsme na začátku.

Podpora naší činnosti ze strany obcí, se kterými jsme dosud jednali, z MAS Říčansko, z odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech a také od účastníků a zájemců o náš program je
motivující.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli jakoukoli měrou, ať již materiálně nebo radou.

V Čestlicích 20. 5. 2017
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Finanční zpráva za rok 2016

Příjmy

V Kč

Dary

5 759

Dotace z ESF a státního rozpočtu

452 151

Vlastní činnost

4 235

Členské příspěvky

1 500

Náklady
Mzdové náklady

265 113

Materiální náklady

19 839

Služby

167 199

Ostatní

4 524

Výsledek hospodaření v daném roce

6 970

Naši kompletní účetní závěrku naleznete na www-justice.cz
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