Vozataj II zahajuje po létě opět své aktivity
Klienti léčebny mají možnost se zapojit do vzdělávacího projektu „Vozataj II“ a zvýšit si tak šance
uplatnění na trhu práce. Tento projekt navázal v dubnu 2013 na předchozí „jedničku“a byl doplněn o
novou aktivitu s názvem Jak se neztratit, která zahrnuje půldenní besedy na různá témata. Dosud se
do jedné či více aktivit projektu se od loňského roku zapojilo více než 315 pacientů a pacientek.
„Vozataj II“ nabízí osm aktivit, ve kterých se snoubí nejen vzdělávání a nácvik praktických dovedností
se získáním rekvalifikace a dalších osvědčení, ale i poradenství a přímá pomoc při cestě do
zaměstnání formou podporovaného zaměstnávání.
Díky projektu se klientům nabízí aktivity jako rekvalifikační počítačový kurz zaměřený na získání nebo
ucelení znalostí v základních počítačových programech. Dále je v nabídce kurz Orientace na trhu
práce, kde se naučí psát motivační dopis, sestavovat životopis, na jaké otázky se připravit se na
přijímacím pohovoru. Následně si klienti mohou vyzkoušet klíčové kompetence zaměstnance v kurzu
Virtuální firma nebo se psycholožkami probrat svou individuální diagnostiku a osobnostní rozvoj
v aktivitě nazvané Bilanční diagnostika. Jako dlouhodobější program s praktickou i teoretickou částí se
nabízí kurz Dílčí kvalifikace – Výpomoc při přípravě pokrmů. Naopak krátkodobou aktivitou jsou
půldenní besedy s názvem Jak se neztratit. Jsou zde zastoupeny různé náměty, jako například
prezentační a komunikační dovednosti, paměť a trénování paměti, dluhová problematika a osobní
finance nebo vzhled, vizáž a sebeprezentace. Na závěr účasti v projektu i úspěšné léčby přichází na
řadu možnost podporovaných pracovních míst. Zde probíhá podpora formou poskytování mzdových
příspěvků zaměstnavatelům na mzdu klientů, kteří po úspěšném ukončení léčby na tato místa
nastoupili.
V průběhu trvání projektu se dosud do konce srpna 2014 uskutečnilo 6 počítačových rekvalifikačních
kurzů, 14 kurzů zaměřených na trh práce, 14 besed v rámci aktivity Jak se neztratit, 6 virtuálních
firem, 4 dlouhodobé cykly dílčí kvalifikace, 6 bilančních diagnostik. V rámci aktivity podporovaných
pracovních míst bylo obsazeno 14 míst, na kterých bylo dosud vyplaceno zaměstnavatelům zhruba
900 tisíc korun ze schválené veřejné podpory.
Projekt Vozataj II realizuje českobudějovická nezisková společnost Attavena, o.p.s., která si váží
vzájemné spolupráce a děkuje všem zaměstnancům léčebny za podporu a ochotu při sladění
terapeutického programu s aktivitami projektu.
Všechny aktivity jsou bezplatné a projekt je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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