
                               

 

 

 

Název projektu: Středisko pracovní rehabilitace pro rizikové skupiny občanů  
 
Operační program: PALMIF 
 
Registrační číslo projektu: CZ 9705-03-B/10 
 
Období realizace:  5.9.1998 - 31.8.2000      
 

Žadatel dotace: Střední odborné učiliště stavební a dřevozpracující, Odborné učiliště   
 a učiliště, Ostrava-Zábřeh, U Studia 33 

 
Stručný popis projektu: 
 
     Středisko vzniklo v II. polovině roku 1998 za finanční spolupráce Magistrátu města 
Ostravy, který poskytl prostředky v rámci projektu komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality (č. 67.26), Úřadu práce v Ostravě v podobě finančního 
podílu  na projektu PALMIF CZ 9705-03-B/10 a SOU stavebního a dřevozpracujícího v 
Ostravě - Zábřehu.  
 
     Cílem činnosti „Střediska pracovní rehabilitace pro rizikové skupiny občanů“ – Centra 
pracovní rehabilitace (CPR) bylo v úzké spolupráci s Úřadem práce v Ostravě (ÚPO) 
organizace a realizace specifických pracovních programů pro rizikové skupiny občanů 
města Ostravy. 
 
     Činnost byla zajišťována ve vybraných profesích včetně jejich následného zaučení, 
bilance pracovně profesních dovedností a profesní příprava lidí se základním vzděláním, 
uchazečů s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce tak, aby došlo k vhodnému pracovnímu 
uplatnění těchto rizikových skupin. Tyto činnosti byly zabezpečovány například formou 
motivačních kurzů, které nabízejí další řešení v podobě následných rekvalifikací nebo jiné 
možnosti následné pracovní aktivace uchazečů o zaměstnání, a to v samostatných dílnách. 
  
     Vlastní činnost CPR byla zahájena 15.9.1998 rekonstrukčními pracemi v objektu na 
ulici J. Šavla, Ostrava-Mariánské Hory (majetek realizátora). Od 1.1.1999 pak byly postupně 
uvedeny do provozu všechny dílny a prostory CPR, které v rámci svojí kapacity 
dosahovaly plného využívání. Zároveň došlo v této době k rozšíření nabídky činnosti 
v motivačních kurzech o další obory. Ke konci školního roku 1999/2000 byly CPR v rámci 
reorganizace SOU nabídnuty prostory s větší kapacitou umístěné v objektu odloučeného 
pracoviště v Ostravě-Třebovicích.  
      
Aktivit CPR se zúčastnily osoby ze všech cílových skupin tj. 407 lidí a proběhlo celkem 51 
rekvalifikačních kurzů (včetně kurzů motivačních). Po ukončení rekvalifikace formou 
zaučení pak 79 občanů nastoupilo do zaměstnání. 
 

Výše dotace: 6 188 058,-  Kč 
Projektový manažer: Mgr. Jiří Doležal 
Vedoucí realizačního týmu: Mgr. Jiří Doležal 
 
 


