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Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení

Job klub, 27. 05. 2021, a 10. 06. 2021 Písek
„Základy pracovního práva“

Job kluby v pořadí číslo 2 a 3, realizované v rámci projektu „Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního
vyloučení“ proběhly 27. 05. 2021 a 10. 06. 2021 v MESADĚ v Písku.
Hlavním záměrem setkání bylo seznámit účastníky s náležitostmi, které musí obsahovat pracovní smlouvy u
jednotlivých typů poměrů - DPP, DPČ a PP – tak, aby byla smlouva právoplatná. Zároveň byly také objasněny
výhody a nevýhody jednotlivých pracovních poměrů a na co si při jejich sjednání dávat pozor. Zastřešujícím
tématem setkání byl význam práce pro člověka. Účastníci se po krátké diskusi věnovali kladům a záporům
zaměstnanosti, přičemž se jednoznačně shodli, že práce je pro ně důležitá nejenom z důvodu finančního zajištění,
ale také kvůli hodnotám, které přináší (např. kontakt s lidmi, nové sociální vazby, struktura všedního dne, získání
nových zkušeností). Poté jsme plynule přistoupili k otázce získání pracovních míst přes agenturu práce. Cílem bylo
ukázat rozdíly mezi smlouvami a jejich základní zorientování v nich. Tento Job klub tak navazoval na poslední
setkání, při kterém jsme se soustředili především na sebeprezentaci na pracovním pohovoru a v pracovním
kolektivu.
V druhé části si účastníci si napsali test pro zjištění jejich
momentálních znalostí z pracovního práva. Po jejím
zkontrolování následovala diskuze, kdy se řešily správné
odpovědi testu.
Následovalo
sdílení
zkušeností
z pracovního trhu jednotlivými účastníky. Nejvíce je
překvapila
informace
o
možnosti
přivýdělku
v případě evidence jako žadatel o zaměstnání na úřadu
práce. Domů si pak každý účastník odnesl skripta se
základními informacemi z probíraného tématu, které
mohou posloužit při kontrole sjednávání budoucích smluv.
Z hodnocení účastníků vyplynulo, že obsah Job klubu byl
pro ně velice přínosný a projevili zájem o další společné
setkání. Účastníci ocenili především příležitost sdílet své
zkušenosti a doufají, že své nově nabyté znalosti využijí
také v praxi.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

