
SdruSdružženeníí SIMP, o. s.SIMP, o. s.

�� ZaloZaložženo roku 1999eno roku 1999

PodporovPodporovááno z:no z:

�� EvropskEvropskéého sociho sociáálnlníího fonduho fondu

�� RozpoRozpoččtu tu ČČeskeskéé republikyrepubliky

�� MagistrMagistráátu hlavntu hlavníího mho měěsta Prahysta Prahy

�� Sponzorských darSponzorských darůů
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AKTIVITY AKTIVITY 
SdruSdružženeníí SIMP, o. s.SIMP, o. s.

�� PoradenstvPoradenstvíí v sociv sociáálnlníích otch otáázkzkáách pro klientych pro klienty
�� SpecifickSpecifickéé vzdvzděělláávváánníí pro kapro kažždou cdou cíílovou skupinulovou skupinu
�� PersonPersonáálnlníí poradenstvporadenstvíí
�� OsobnOsobníí asistence (na omezenou dobu)asistence (na omezenou dobu)
�� PoradenstvPoradenstvíí pro zampro zaměěstnavatelestnavatele

CCíílovlovéé skupinyskupiny
�� LidLidéé s handicapems handicapem
�� Osoby dlouhodobOsoby dlouhodoběě pepeččujujííccíí o zo záávislvisléého ho ččlena rodiny                  lena rodiny                  
(nemus(nemusíí se jednat jen o pse jednat jen o přřííbuzenskbuzenskéé vztahy)vztahy)

�� RodiRodičče navraceje navracejííccíí se na trh prse na trh prááce po rodice po rodiččovskovskéé dovolendovolenéé
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HLAVNHLAVNÍÍ ČČINNOSTI INNOSTI 
k podpok podpořře klienta s handicapeme klienta s handicapem

�� podpora samostatnpodpora samostatnéého ho žživotaivota

�� rozvrozvííjenjeníí socisociáálnlníích a komunikach a komunikaččnníích dovednostch dovednostíí

�� rozvrozvííjenjeníí nových dovednostnových dovednostíí potpotřřebných k integraci do ebných k integraci do 
spolespoleččnosti a bnosti a běžěžnnéého ho žživotaivota

�� podpora ppodpora přři hledi hledáánníí pracovnpracovníího uplatnho uplatněěnníí

�� ppřříímmáá podpora v zampodpora v zaměěstnstnáánníí, zam, zaměřěřenenáá na udrna udržženeníí si si 
mmíístasta
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HLAVNHLAVNÍÍ ČČINNOSTI INNOSTI 
k podpok podpořře zame zaměěstnavatelestnavatele

�� VysvVysvěětlentleníí pojmu socipojmu sociáálnlníí zodpovzodpověědnostdnost

�� SeznSeznáámenmeníí se zse záákonnými povinnostmikonnými povinnostmi

�� MarketingovMarketingovéé výhody zamvýhody zaměěstnstnáávváánníí ururččitých citých cíílových lových 
skupinskupin

�� OtOtáázka vyuzka využžititíí kvalifikace zamkvalifikace zaměěstnancstnancůů

�� EfektivnEfektivníí vyuvyužžíívváánníí ččasu na pracoviasu na pracoviššti vers. cti vers. cíílovlováá skupinaskupina

�� RRůůznznéé formy zamformy zaměěstnstnáávváánníí
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PPřřijijíímmáánníí klientaklienta

VyplnVyplněěnníí dotazndotaznííku a prvnku a prvníí individuindividuáálnlníí
konzultace konzultace 

�� PPřředstava o svedstava o svéé budoucnosti budoucnosti 
�� PPřředpoklady a schopnosti edpoklady a schopnosti 
�� Motivace Motivace 
�� VysvVysvěětlentleníí, jakým zp, jakým způůsobem jsme schopni sobem jsme schopni 
pomoci  (podpomoci  (podáánníí pomocnpomocnéé ruky)ruky)

ZhodnocenZhodnoceníí zzíískaných informacskaných informacíí
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Postup pPostup přři zai zařřazenazeníí klienta klienta 
do zamdo zaměěstnstnáánníí

�� PPřřijijíímmáánníí „„vhodnvhodnééhoho““ klientaklienta

�� PrPrááce s klientemce s klientem

�� VýbVýběěr zamr zaměěstnavatelstnavatelůů

�� OslovenOsloveníí konkrkonkréétntníího zamho zaměěstnavatelestnavatele

�� NNáástup do zamstup do zaměěstnstnáánníí

�� Podpora klienta i zamPodpora klienta i zaměěstnavatele na stnavatele na 

pracovipracovišštiti
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OslovenOsloveníí zamzaměěstnavatelestnavatele

�� OslovenOsloveníí

�� OsobnOsobníí schschůůzka zka -- informace o poinformace o požžadavcadavcíích ch 
zamzaměěstnavatele stnavatele 

�� VýbVýběěr klientar klienta

�� Soulad pSoulad přředpokladedpokladůů zamzaměěstnavatele a postnavatele a požžadavkadavkůů
klientaklienta

�� „„TripartitaTripartita““

�� NNáástup do zamstup do zaměěstnstnáánníí
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PersonPersonáálnlníí rozdrozděělenleníí rolrolíí
�� DDůůkladnkladnáá diagnostika schopnostdiagnostika schopnostíí klienta klienta -- terapeutterapeut

�� PPřřííprava pprava přřed ned náástupem do zamstupem do zaměěstnstnáánníí -- zkuzkuššený ený 

personalistapersonalista

�� PochopenPochopeníí odliodliššnostnostíí zamzaměěstnstnáávváánníí specifických specifických 
ccíílových skupin lových skupin řředitel/ka spoleeditel/ka společčnosti vers. nosti vers. 

řředitelka SIMPeditelka SIMP

�� OboustrannOboustrannáá komunikace komunikace –– klient klient -- ppřříímýmý

spolupracovnspolupracovníík k -- terapeutterapeut
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ZZáásadnsadníí body efektivnbody efektivníího ho 
zamzaměěstnstnáávváánníí

�� PerfektnPerfektníí znalost aktuznalost aktuáálnlníích zch záákonkonůů a a 
relevantnrelevantníích vyhlch vyhlášášekek

�� SpoluprSpoluprááce s ce s ÚÚřřady prady práácece
�� PrPrůůzkum trhu (specifikum pro chrzkum trhu (specifikum pro chráánněěnnéé ddíílny)lny)
�� Znalost pracovnZnalost pracovníího trhu ho trhu 
�� Predikce ekonomickoPredikce ekonomicko--politickpolitickéého vývojeho vývoje

PozitivnPozitivníí ppřříístup ke klientovi i zamstup ke klientovi i zaměěstnavateli.stnavateli.
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

UvUvííttáámeme

?? dotazy dotazy 
?? ppřřipomipomíínkynky
?? podnpodněětyty
k nak naššim aktivitim aktivitáámm

Kontakt:Kontakt:
�� Ing. LibuIng. Libušše Kapre Kapráálovlováá
�� ŠŠlikova 8, Praha 6likova 8, Praha 6--BBřřevnov 169 00evnov 169 00
�� www.simp@simp.czwww.simp@simp.cz
�� email.: email.: simp@simp.czsimp@simp.cz
�� tel.: 233 313 210 tel.: 233 313 210 
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