KONÍČEK, o. s.
Představujeme
vám
páté
číslo
našeho
newsletteru, který vychází v rámci projektu Terénní,
poradenské a motivační programy sociální integrace
v Českých Budějovicích. Cílem projektu je přispět
k začlenění
osob
z romské
menšiny
v Českých
Budějovicích do většinové společnosti formou pomoci při
řešení jejich nepříznivé životní situace. V úvodu přinášíme
představení projektu Terénní, poradenské a motivační
programy sociální integrace v Českých Budějovicích, který
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je realizován v období květen 2011 – duben 2013. Dále
hodnotíme prvních šest měsíců realizace celého projektu a
přinášíme informace o proběhlých kurzech Job clubu.
Závěrem je zmíněn proběhlý Den otevřených dveří a první
ročník Skřidelského bramboru.
Budeme rádi, pokud vás páté číslo našeho newsletteru
zaujme.

Chcete-li tento newsletter dostávat pravidelně, pošlete prosím svou žádost na e-mail: zaleska@konicekcb.cz. Děkujeme
Navazující projekt Terénní, poradenské a motivační
programy sociální integrace v Českých Budějovicích
Od 1. 5. 2011 začala realizace projektu navazujícího
na minulý projekt Efektivní podpora sociální integrace. Cílem
navazujícího projektu je přispět k začlenění osob z romské
menšiny do většinové společnosti formou pomoci při řešení
jejich nepříznivé životní situace. Dále pak zvýšením
dovedností potřebných k uplatnění se na trhu práce a
k nalezení a udržení zaměstnání.
Aktivity projektu jsou realizovány převážně terénní
formou a určeny pro uživatele z romské menšiny žijící v
sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených lokalitách v
regionu České Budějovice. Tyto lokality byly identifikovány na
základě Mapy sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených romských lokalit v ČR (GAC, 2006) a na základě
dotazníkového šetření Mapování sociálně vyloučených lokalit v
Jihočeském kraji k 1. 1. 2010. Jedná se o Lokalitu A (sídliště
Máj, České Budějovice), Lokalitu B (Městská ubytovna pro
neplatiče s byty 1+1 či 2+1 – Okružní 1a, České Budějovice) a
Lokalitu C (Starší městský panelový dům s 29 malometrážními
byty - 24 m² pro sociálně slabé - Vrbenská 3/4, České
Budějovice). Dle našich zjištění, které byly získány při terénní
sociální práci, se v Českých Budějovicích nacházejí další
lokality se zvýšenou koncentrací romské populace. Jedná se
např. o lokality v ulicích Pekárenská, Novohradská a v okolí
Palackého náměstí.

-

Motivační kurz
Job Club
Dlouhodobý monitoring romských lokalit v Českých
Budějovicích

Partnery projektu jsou Statutární město České Budějovice,
Úřad práce v Českých Budějovicích, Mesada, o. s. a KoCeRo,
o. p. s.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:
Odborné sociální poradenství
Kurz finanční gramotnost
Terénní programy ve vyloučené lokalitě
Podporované zaměstnávání
Podpora zaměstnavatelů
Motivační aktivity pro vězně z romské menšiny

____________________________________________________________
Hodnocení uživatelů v rámci projektu Terénní, poradenské
a motivační programy sociální integrace v Českých
Budějovicích
V období 1. 5. 2011 – 31. 10. 2011 proběhlo třetí
hodnocení uživatelů v rámci projektu Terénní, poradenské a
motivační
programy
sociální
integrace
v Českých
Budějovicích.
Celkový počet uživatelů za období 1. 5. 2011 – 31. 10. 2011:
76 uživatelů (z toho 44 žen)

51 uživatelů bylo doporučeno partnerem Úřad práce
v Českých Budějovicích
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2 uživatelů bylo doporučeno partnerem Statutární
město České Budějovice
19 uživatelů bylo zkontaktováno v terénu
5 uživatelů kontaktovalo realizátory projektu z vlastní
iniciativy

K 31. 10. 2011 bylo zaznamenáno 204 kontaktů (do
30 minut) a 198 konzultací (nad 30 minut). Z toho 186 kontaktů
a konzultací bylo uskutečněno v terénu.
V rámci odborného sociálního poradenství byl ze
strany uživatelů největší zájem o řešení dluhové problematiky
(16 kontaktů či konzultací), dále bytové problematiky (5
kontaktů či konzultací), poradenství z oblasti sociálního
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zabezpečení (3 kontaktů či konzultací), vzdělávání a školství
(3 kontaktů či konzultací), doprovod do institucí a organizací (9
konzultací).
V rámci
podporovaného
zaměstnávání
bylo
uživatelům nejvíce pomáháno s nácvikem telefonické
komunikace (20 kontaktů či konzultací) a následnou
telefonickou komunikací (83 kontaktů či konzultací), s asistencí
při hledání volných pracovních na internetu (41 konzultací) a
sepisem životopisu (25 konzultací). Velký zájem byl také o
založení e-mailové schránky (13 kontaktů), nácvik e-mailové
komunikace (9 konzultací), oslovení zaměstnavatele e-mailem
(44 kontaktů či konzultací), předání kontaktů na volná pracovní
místa (165 kontaktů), sepis motivačního dopisu (12
konzultací), nácvik přijímacího pohovoru (16 konzultací),
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vložení životopisu na web (22 kontaktů či konzultací),
informace o pracovním právu, podnikání a nezaměstnanosti
(12 kontaktů či konzultací), doprovod k zaměstnavateli (9
konzultací), asistence při vyplňování formulářů a objasnění
obsahu písemností (21 kontaktů či konzultací), informace o
vzdělávání a rekvalifikacích (3 kontaktů či konzultací). Všem
uživatelům byly předány informace o zdrojích pro hledání
práce a předány kontakty na personální agentury.
Motivační kurz úspěšně absolvovali 4 uživatelé. Job
Club úspěšně absolvovalo 8 uživatelů a Kurz finanční
gramotnosti 6 uživatelů
Celkově za sledované období 5 uživatelů získalo
zaměstnání (z toho 2 ženy) a 6 uživatelek získalo brigádu.

____________________________________________________________
Job Club
Ve dnech 19. 5. až 2. 6. 2011 a 30. 8. až 22. 9. 2011
proběhly poradenské programy Job Club v rámci projektu "
Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace
v Českých Budějovicích ", který je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OPLZZ).
Jejich hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat
účastníky k uplatnění se na trhu práce. Job Club probíhal
pravidelně v několika ucelených lekcích na témata:

Místem konání Job Clubu bylo tentokrát Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro a Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež V. I. P. Po ukončení všech lekcí obdrželi
Osvědčení o absolvování Job Clubu a výukové materiály.

Všem účastníkům držíme palce a přejeme hodně štěstí.

Orientace na trhu práce
Základy pracovního práva
Životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele
Příprava na přijímací pohovor u zaměstnavatele
Inzerát s žádostí o zaměstnání
Základy práce na počítači (e-mail, internet, pracovní portály)

____________________________________________________________
Den otevřených dveří a Skřidelský brambor 2011
V pátek 17. 6. 2011 proběhla na našem pracovišti
zooterapie ve Skřidlech u Velešína akce určená pro širokou
veřejnost - Den otevřených dveří 2011 Hlavním cílem tohoto
setkání bylo informovat účastníky o nabídce služeb zooterapie
a jejím přínosu pro zdravotně i jinak znevýhodněné občany.
Během dopoledne se největší oblibě těšila jízda na vedeném
koni. Stranou pozornosti nezůstal ani zookoutek, který je
využíván v rámci volnočasových aktivit.
Ve čtvrtek 6. 10. 2011 proběhla na statku ve
Skřidlech u Velešína akce Skřidelský brambor 2011. Cílem
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akce bylo ukázat něco z naší činnosti a zároveň všechny
přítomné pobavit. Účastníky akce byli jak uživatelé našich
služeb, tak i naši sponzoři a široká veřejnost. Akce začala v
dopoledních hodinách sadou zajímavých her pro děti, poté
následovala možnost zahrát si buď hru francouzského původu
petánque nebo se povozit na našich konících. V odpoledních
hodinách účastníky pobavila divadelní hra Pes Baskervillský z
produkce divadelního spolku Bezvadyvadlo a závěr patřil
našemu hudebnímu tělesu KONICEK BAND, který je součástí
sociálně aktivizační služby. K příjemně strávenému dni
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nemalou měrou přispělo i nádherné počasí. A proč vlastně
Skřidelský brambor? V období podzimní sklizně brambor nám
přišel čerstvě smažený bramborák jako ideální doplněk celé
akce.

____________________________________________________________
KONÍČEK, občanské
zooterapie

sdružení

–

DMS

na

podporu

KONÍČEK, občanské sdružení, které dnes již
úspěšně patří do komplexu zdravotních a sociálních služeb v
Jihočeském kraji, zejména v Českých Budějovicích, se zapojilo
mezi organizace, kterým dárci mohou zasílat finanční
příspěvky prostřednictvím mobilního telefonu a to od 20. 4.
2010 do 26. 3. 2012. Pomoc formou DMS (Dárcovská SMS)
zaštiťuje Fórum dárců a je díky jednoduchosti velmi oblíbená.
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KONICEK na
číslo 87777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, Koníček obdrží 27
Kč.
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Také je možné přispívat pravidelně každý měsíc po
dobu jednoho roku. Odesláním SMS ve tvaru DMS ROK
KONICEK na číslo 87777 Vám bude každý měsíc automaticky
odečtena částka 30 Kč.
O projektu „Zooterapie pomáhá“
Projekt je zaměřen na podporu služeb zooterapie,
která je velmi využívaná ze strany uživatelů KONÍČKA a je
jednou z prioritních služeb organizace. Zooterapie má léčebné,
relaxační a výchovné účinky. Cílem projektu je zkvalitnění a
rozvoj služeb zooterapie poskytovaných v rámci ucelené
rehabilitace osob s různým znevýhodněním.
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