
CO DĚLÁME  
V MASCE 

… aneb drobné krůčky k soběstačnému regionu Brdy-Vltava  

   NÁŠ SEN a CÍL  



• Dlouhodobá spolupráce především s poskytovateli soc. služeb,  

aktuální KPSS do 2017 – dnes realizace projektů vzešlých z KPSS. 

• Vytvořena aktivní a soudržná komunita v této oblasti. 

• Resp. v tuto chvíli už realizujeme projekty na základě  

výstupů z KPSS – konkrétně naše MAS - Sociální fond  

regionu Brdy-Vltava a Sdílená pracovní četa  

(více viz dále). 

• Od října 2017 realizujeme projekt Aktualizace SPRSS,  

na úrovni ČR zapojeno cca 20 MAS. 

1) Komunitně plánujeme sociální služby pro 

celé území MAS 
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• Sdílená pracovní četa, která jezdí po obcích regionu a stará se o údržbu veřejných 

prostranství. 

• Koncept čety je prostupný, kdo má zájem si zaměstnání udržet, tomu je nabízena 

veškerá podpora (i když nyní hodně omezeně). 

• V lednu 2018 podán navazující projekt do OP Z – nově zahrnuta  

aktivita umisťování zplnomocněných zaměstnanců čety k zaměstnavatelům z 

území MAS 

 

• NÁŠ CÍL: posílit důvěru aktérů v regionu k cílové skupině  

v souvislosti s dobře odvedenou prací a zároveň pomoci lidem, kteří chtějí 

pracovat a práci si udržet. 

2) Podporujeme zaměstnanost osob sociálně 

vyloučených nebo sociálním  vyloučením 

ohrožených 
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2) PODPORUJEME ZAMĚSTNANOST OSOB SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM  VYLOUČENÍM 

OHROŽENÝCH 

 
• Na začátku stál projekt Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v 

regionu Brdy-Vltava financovaný z OPLZZ. Celkem podpořeno 56 osob. 

• Princip trychtýře: 

• Široce zaměřené poradenství. 

• Motivační aktivity. 

• Rekvalifikace. 

• Nábor pracovníků do čety – výběrové řízení. 

• Práce v četě (7 celých úvazků). 

 



2) PODPORUJEME ZAMĚSTNANOST OSOB SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM  VYLOUČENÍM 

OHROŽENÝCH 

 • Poradenství – řešeny všechny možné bariéry pro výkon zaměstnání, spolupráce s ÚP (zejména 

dávky v hmotné nouzi), dluhové poradenství. 

• Motivační aktivity – nácvik konkrétních dovedností. 

• Videa z výběrových řízení – co dělali  

• dobře, co naopak špatně, brigáda.  

• Podpora při rekvalifikaci, doučování… 

 



2) PODPORUJEME ZAMĚSTNANOST OSOB SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM  VYLOUČENÍM 

OHROŽENÝCH 

 
• Rekvalifikace – křovinořez, zahradnický kurz, malá a velká pila.          

Celkem jsme realizovali 48 rekvalifikačních kurzů.   

Personální základna pro pracovní četu. 

• Regulérní výběrové řízení, bodovaná účast na motivačních a  

poradenských aktivitách. Pořadník. 

• Podmínky spolupráce – pokud se objeví problém (alkohol, gambling, drogy) povinné 

terapeutické aktivity – zakotveno v pracovní smlouvě. Pokud odmítli, spolupráce byla 

ukončena. 

• Hotovostní zálohy – klidně po 100 Kč, aby měli na autobus, jídlo. Dobré jídlo rovněž při 

všech aktivitách (poradenství, motivační akt.), hlídání dětí včetně zajištění kvalitní stravy. 

 

 

 



2) PODPORUJEME ZAMĚSTNANOST OSOB SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM  VYLOUČENÍM 

OHROŽENÝCH 

 
• Ukončení projektu pokračujeme v zaměstnávání znevýhodněných osob 

prostřednictvím VPP. Omezená podpora – zaměstnání, skupinová setkání, individuální 

podpora. 

• Důležitá je organizace samotných prací – efektivita, výkon, výsledek. Aby bylo každý 

den za čím se ohlédnout. 

• Klíčové určit, kdy už je u pracovníka s podporou třeba skončit a vyslat ho 

na běžný trh práce. 

• Co dál??? 

 

 

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

      

 


