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Poptávka po práci narůstá
Snaha lidí s duševním onemocněním o to, žít běžný a spokojený život, je spojena i se zapojením do
pracovní činnosti a uplatněním na trhu práce. Sehnat zaměstnání, které odpovídá jejich představám,
zájmům a vzdělání, však není mnohdy snadné. Obrací se proto na pracovníky Péče o duševní zdraví.
Oblast zaměstnávání řeší i sociální pracovníci v Náchodě. S žádostí o pomoc při hledání práce přichází
klienti střediska stále častěji. Proto se pracovníci zaměřili v rámci poskytování služby sociální
rehabilitace na zkvalitnění služeb ve spolupráci s těmito klienty prostřednictvím modelu IPS. IPS je
variantou podporovaného zaměstnávání. Dle výzkumů je tento přístup jeden z nejúspěšnějších
v nalezení a udržení si pracovního místa u lidí s duševní nemocí.
Cestou mapování dosaženého vzdělání, pracovních dovedností, zkušeností, předpokladů a přání,
vytváří sociální pracovníci individuální plán s konkrétními úkoly, který vychází ze sociálních dovedností
a schopností klienta. „Pokud je potřeba, podporujeme klienta při vyjednávání pracovních podmínek se
zaměstnavatelem, doprovázíme ho na jednání, předem s ním nacvičujeme danou komunikaci.
Motivujeme ho, aby míru vhodné pracovní zátěže konzultoval se svým ambulantním psychiatrem,
případně se konzultace účastníme. Pomáháme také klientům vyjednat na úřadech
práce případnou rekvalifikaci,“ doplňuje sociální pracovnice Hana Hejzlarová.
Úspěšnost sociálního začlenění prostřednictvím uplatnění se na trhu práce je v náchodském středisku
opravdu vysoká, a to i díky pracovnici, která má v oblasti podporovaného zaměstnávání specializaci. Za
loňský a letošní rok podpořili již 13 klientů. Několika dalším zprostředkovali pracovníci kontakt na jiné
služby, které se specializují například na kariérové poradenství.
Jednou z úspěšně podpořených klientek je i slečna Věra, která kvůli duševnímu onemocnění nebyla
zaměstnaná od roku 2009. S pracovníky Péče o duševní zdraví spolupracuje již delší dobu. V letošním
roce vyslovila přání zkusit pracovat na nějaký zkrácený úvazek, netroufala si však zaměstnavatele sama
oslovit. Pracovníci jí s komunikací pomohli, vyzkoušeli s Věrou také pohovor nanečisto, aby získala větší
jistotu. Věra uspěla hned u prvního pracovního pohovoru, který probíhal za asistence pracovnice PDZ.
V současné době pracuje na dohodu o provedení práce v oboru, ve kterém se vyučila. Je zaměstnaná
na nechráněném pracovním místě, kde má možnost získat kontakty s lidmi bez zdravotního omezení a
tím se znovu začlenit do běžné společnosti.
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Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální služby
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá
osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním
onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na
běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu.
Více na http://www.pdz.cz/
https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi
https://www.facebook.com/Cafe.Robinson

