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               Podporované zaměstnání 

 
Integrací osob se zdravotním postižením na trh práce se ve svitavském regionu zabývá 
od dubna 2013 agentura pro podporované zaměstnávání, kterou provozuje Rytmus 
Chrudim, o.p.s. Projekt „Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku,“ 
v rámci něhož je služba poskytována, je financován prostřednictvím  Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Za dobu deseti 
měsíců se v rámci projektu podařilo najít práci již patnácti klientům, kteří 
s Rytmem Chrudim spolupracují. 
 
Klienty podporovaného zaměstnávání se mohou stát lidé v produktivním 
věku se zdravotním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při 
rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání. Cílem 
služby je získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti klientů, pomoci 
získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm 
osamostatnit, v neposlední řadě i posilovat uplatňování práv klientů 
a jejich aktivní zapojení do občanské společnosti.  
 
V rámci podporovaného zaměstnávání se klienti učí nejrůznějším 
pracovním a sociálním dovednostem – například sepsat životopis, 
telefonicky či e-mailem oslovit zaměstnavatele, prezentovat se před 
zaměstnavatelem na pohovoru, vyhledávat pracovní nabídky a inzeráty a 
další. Podaří-li se klientovi společně s pracovníkem najít vhodné zaměstnání, může agentura poskytnout 
podporu při zaučování v nové práci - takzvanou pracovní asistenci. Pracovní konzultanti docházejí, po 
domluvě se zaměstnavatelem a klientem na pracoviště do té doby, než se klient naučí práci vykonávat zcela 
samostatně. Důležitý je i přístup zaměstnavatelů. Pokud se firma rozhodne zaměstnat člověka se zdravotním 
postižením, pracovníci Rytmu Chrudim mohou podporovat komunikaci mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem se zdravotním postižením, být nápomocni při vyřizování administrativy či při zpracování 
žádosti o příspěvek z úřadu práce. 
 
Podpora je klientům poskytována jednak individuálně – formou konzultací (probíhají 1x týdně), pracovních 
asistencí (podle potřeb klienta) – a také skupinově – formou tzv. job klubů, což je pravidelné měsíční 
setkávání klientů s pracovníky, kde jsou řešena různá témata spojená s prací (např. jak se chovat na 
pracovním pohovoru, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance a další). Služba je poskytována v rámci 
celého svitavského a orlickoústeckého regionu; na Svitavsku jsou klienty nejen obyvatelé Svitav, ale třeba i 
Poličky, Moravské Třebové či Litomyšle a přilehlých obcí. 
Rytmus Chrudim, o.p.s., pracoviště Svitavy, spolupracuje s řadou organizací působících v sociální oblasti – 
například s Domovem na rozcestí Svitavy, úřady práce ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové, 
Charitou Svitavy či Oblastní charitou Polička. Pokud máte zájem se o podporovaném zaměstnávání na 
Svitavsku dozvědět víc, kontaktujte pracovníky na telefonu: 730 518 510, e-mailu: 
svitavy@rytmuschrudim.cz, případně můžete pracovníky navštívit na adrese: Milady Horákové 10 ve 
Svitavách. Informace naleznete také na webových stránkách: www.rytmuschrudim.cz.                                                        
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