
 
 
 
 
 
 
Vážení přátelé, 
 
 
  Dovolte mi oznámit vám, že jsme od 1. prosince zahájili realizaci projektu 
věnovaného onkologickým pacientům, převážně ženám ve věku nad 50 let. Název projektu 
je“ Po 50+ jdu do práce“ a je registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007157. 
Projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost.  Účastníci projektu jsou ze Středočeského kraje. 
Projekt bude realizován do 30. 11. 2019. 
 

Hlavním cílem je pomoci účastníkům projektu k zařazení se do pracovního života a 
najít cestu ke změně, a to nejen pracovní. Projekt je zaměřen na odstraňování nebo 
zmírnění barier při návratu na trh práce 16 osob ve věku 50+ s vnitřním onkologickým 
onemocněním. Klíčové aktivity jsou zvoleny s ohledem na situaci CS, přičemž jsou voleny 
výrazné motivační prvky, počínaje vhodnou volbou členů odborného týmu projektu, 
poradenstvím, až po vhodné formy a metody vzdělávání (podpora komunikace, poznání 
sám/a sebe a možnosti návratu na trh práce), včetně účasti na rekvalifikačních kurzech a 
doplňkových kurzech v oblastech, které jsou jim blízké. Nemalý prostor bude věnován 
právním předpisům, které se jich dotýkají. V rámci projektu je CS nabízen výběr z určitého 
okruhu možných rekvalifikačních kurzů zejména z důvodu následné možnosti sdílet 
účastnicemi/účastníky projektu jedno pracovní místo u absolventů/ek stejného 
rekvalifikačního kurzu. Rovněž vytváří prostor těm, které potřebují po delší nepřítomnosti na 
trhu práce doplnit odborné znalosti tak, aby se mohli vrátit na stejnou nebo obdobnou 
pracovní pozici. Projekt umožňuje odbornou praxi nejen úspěšných absolventů/ek 
rekvalifikačního kurzu s cílem, aby si zkusili/y možnosti sladění nemoci a zapojení se do 
pracovního procesu 
 

Zapojením CS do projektu dojde především ke změně uvědomění si svých hodnot z 
řady účastníků projektu. CS si v rámci účasti v projektu posílí své dovednosti, získá nové 
vědomosti, které si upevní a ověří svou účastí v rekvalifikačním kurzu a následné odborné 
praxi. CS zjistí, že může navázat na své zkušenosti z předcházející profese nebo najít nové 
pracovní směřování. Motivace budou součástí náhledu na pracovní uplatnění a posílí 
sebevědomí. Pracovní zkušenost v rámci odborné praxe a její sladění s onemocněním, resp. 
léčením, ukáže cestu, kudy lze jít. Díky ověření si získaných vědomostí, dovedností, 
vlastních zkušeností a pozitivní motivace dojde k jinému způsobu řešení složitých situací, 
schopnosti předávat kompetence v rámci rodinných příslušníků a urovnání vlastních priorit.  
 
 
 
 
V Praze dne 1.12.2017 
 


