Podpora zaměstnavatelů
a mladých lidí s postižením
při vstupu na trh práce
Pracovní seminář
15. března 2016
Galerie RUV,
Pedagogická fakulta MU,
Poříčí 9 (suterén), Brno
Projekt SEN Employment Links spojil neziskové organizace, střední odborné školy a univerzity ze čtyř zemí (Velká Británie, Finsko,
Německo, Česká republika) s cílem podpořit šance mladých lidí
s postižením/znevýhodněním na trhu práce. Čerpáme z bohatých
a rozličných zkušeností jednotlivých partnerů a usilujeme o vytvoření průvodce pro potenciální i stávající zaměstnavatele, který
by konkrétně a jasně představil silné stránky, potřeby a možnosti
mladých lidí. Naším cílem je inspirovat a motivovat zaměstnavatele, aby otevřeli svá pracoviště také mladým lidem s postižením/
znevýhodněním.
Seminář je pořádán v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment
Links. Účast na něm je bezplatná. V průběhu celého semináře
bude zajištěno tlumočení do českého jazyka.

Registrace:
Prosíme potvrďte svou účast na e-mail: dobrovolna@ped.muni.cz
Pro více informací se neváhejte obrátit na:
katedry.ped.muni.cz/iviv/novinky
nebo na Mgr. Kláru Dobrovolnou: dobrovolna@ped.muni.cz

Program
9:00 – 9:30

Registrace
Výstava

9:30 – 9:45
9:45 – 10:45

Představení projektu SEN Employment Links – Sheena Bell, Ph.D.,
University of Northampton, Velká Británie
Příklady dobré praxe podpory k pracovnímu uplatnění osob
s postižením/znevýhodněním
Rozmanitost cest k pracovnímu začlenění osob s postižením/
znevýhodněním v Bavorsku
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. & Berufsschule
St. Georg Kempten, Německo
Spolupráce se zaměstnavateli během profesního vzdělávání
jako předpoklad úspěšného pracovního začlenění mladých lidí
s postižením/znevýhodněním
Activate Learning, Oxford & University of Northampton, Velká Británie
Jak můžeme využít silné stránky lidí s postižením? Příklad
z domova pro seniory.
Finnish Association for People with Intellectual Disabilities, Helsinky &
Jyväskylän University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finsko
Podporované zaměstnávání pro osoby s postižením či
znevýhodněním: Podpora úspěšného vstupu na trh práce
AGAPO, z.s. & Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

10:45 – 11:05

Přestávka s občerstvením

11:05 – 11:45

Možnosti podpory (potenciálních) zaměstnavatelů mladých lidí
s postižením /znevýhodněním
Moderovaná diskuse

11:45 – 12:15
12:15
12:45 – 14:00

Oběd
Odjezd na exkurze
(doprava bude zajištěna podle počtu účastníků)
Exkurze
Varianta 1: V růžovém sadu, z.s. – představení organizace, prohlídka
prostor a seznámení s pracovníky, diskuse s vedoucím dílny
Varianta 2: Návštěva sociálních podniků Simeva a Pradakos –
představení služeb, prohlídka prostor a diskuse

Těšíme se na setkání s Vámi!
Projektový tým SEN Employment Links

