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Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení

Job klub, 31. 08. 2021 Písek
„Zdravá sebedůvěra jako zdroj růstu osobnosti“
Na dnešní JOB klub, který se konal v rámci projektu Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení
pozvaly pracovní konzultantky zájemce o projekt a účast v něm a zároveň stávající účastníky nebo účastníky, kteří již
svou účast v projektu ukončili. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné sdílení zkušeností ze spolupráce s MESADOU.
Obsahem přednášky bylo zamyšlení, proč je práce v našem životě
důležitá, jaké stupně a formy spokojenosti nám může přinést i do
osobního života. Účastníci, kteří se zapojili do pracovního procesu,
popisovali, jaký význam pro ně má zaměstnání – ať již finanční, sociální
začlenění nebo prestižní ocenění. Díky tomu, že dokáže zvládnout
související úkoly, roste i každého sebevědomí. Může se jednat o
vytrvalost na pracovním místě, zodpovědnost a spolehlivost, kterou
zaměstnavatel vždy ocení, často jde o sociální začlenění do kolektivu a
s tím i do širší společnosti, významným stupněm je pak postup na vyšší
pozice nebo prestiž pramenící ze sounáležitosti s danou firmou nebo
postavením v ní. O všech těchto „motivátorech“ účastníci job klubu
diskutovali.
Dalším tématem, kterému se věnovaly pracovní konzultantky, byla legální práce. Účastníkům job klubu vysvětlovaly
přínosy zaměstnání, které je vykonávané na základě některého z typu pracovního poměru, význam odvodů sociálního
a zdravotního pojištění a daně z příjmu do státního rozpočtu, propojení těchto odvodů s následným čerpáním. Velkým
motivačním faktorem je sociální pojištění, se kterým souvisí vyplácení starobního, případně invalidního důchodu.
Diskuze se rozběhla kolem témat, která se týkala kvalifikace, nových zkušeností nebo zařazení na nové pozice.
Účastníci si vzájemně sdíleli nutnost flexibility pro udržení pracovní příležitosti, případné vzdělávání nebo
rekvalifikace na nové profese.
Celou akci hodnotili všichni zúčastnění jako přínosnou, velmi je obohatilo sdílení a podpora formou zkušeností.

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

