Tým podpory v zaměstnávání
Naším posláním je poskytovat podporu lidem se
zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si
vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich
znalostem, schopnostem a dovednostem.
Naše činnost
Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální
rehabilitace směřující ke zlepšení předpokladů lidí se
zdravotním znevýhodněním pro uplatnění na trhu práce.

Podpora v zaměstnávání
Služba je určena lidem, kteří obtížně hledají zaměstnání. Jejich
schopnosti získat a udržet si místo na otevřeném trhu práce
jsou ze zdravotních důvodů omezeny.
Podpora je poskytována před i po nástupu do zaměstnání.

Job klub
Odborně vedený kurz, ve kterém se účastníci učí praktickým
dovednostem, které jsou potřebné k nalezení zaměstnání a
udržení se v něm.

Co nabízíme zaměstnavatelům:
• kompletní informační servis a poradenství vztahující se
k problematice zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním,
• podporu a pomoc při vytipování pracovních příležitostí a
konkrétních pracovních činností vhodných pro lidi se
zdravotním znevýhodněním,
• podporu při zapracování zaměstnance se zdravotním
znevýhodněním.

Co můžete získat?
Motivované zaměstnance
Lidé se zdravotním znevýhodněním si většinou váží svého
pracovního místa, i když se jedná o práci, která je pro ostatní
zaměstnance neatraktivní.
Státní dotace
Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti mohou úřady
práce přiznat zaměstnavateli několik různých typů dotací.
Nabízíme poradenství vztahující se k problematice
zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.
Daňové úlevy
Zaměstnavateli, který zaměstnává osoby se zdravotním
postižením, jsou dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
pro zdaňovací období daně snižovány.
Efektivní využití finančních prostředků
Lidé se zdravotním znevýhodněním obvykle hledají práci na
částečný úvazek a mohou se uplatnit i v činnostech, které ostatní
zaměstnanci nechtějí vykonávat.
Splnění státem stanovené kvóty
Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je podle zákona
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinen dodržet stanovený
podíl zaměstnanců se zdravotním postižením ve výši 4 %.
Prestiž firmy a dobrý pocit
Projevy sociální odpovědnosti jsou oceňovány i v České
republice. Dali jste příležitost člověku, který má menší šanci na
pracovní uplatnění. V zemích EU a ve Spojených státech je
podpora v zaměstnávání velmi rozšířená, protože napomáhá
integraci osob ze znevýhodněných skupin do společnosti.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakt:
Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov
Adresa: Masarykovo náměstí 31, 393 01 Pelhřimov
Mobil: 774 151 496, 774 151 498
E-mail: agenturape@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

