
„„OO  KKRROOKK  DDÁÁLLEE““  
 

program návazné podpory pro uživatele STD centra Arpida 
 
Využíváte sociálně terapeutickou dílnu v centru Arpida? Baví vás pracovní činnosti? Myslíte si, 
že jste pracovití, šikovní? Vydržíte pracovat celé dopoledne? Zajímá vás, jaké to je, když se 
chodí „normálně“ do práce“? Přemýšleli jste, kolik peněz byste si svou prací mohli přivydělat? 
Chcete poznat, co všechno je potřeba udělat, obejít, vyplnit a dodat, abyste se mohli stát 
zaměstnancem? Nevíte, jestli byste to všechno zvládli? Pojďme to společně vyzkoušet. 
Nabízíme vám časově omezenou příležitost postoupit ve svém sebepoznání O KROK DÁLE.  
 
 
Náplň programu: 

• příležitost vyzkoušet si plnohodnotné zaměstnání 
• zaměstnání na pozici „dělník“ s pracovní smlouvou a mzdou  
• pravidelná podpora a poradenství při hledání dalšího vhodného  

pracovního uplatnění mimo centrum Arpida 
• možnost účastnit se nadále programu STD (mimo pracovní dobu) 

 
 
Termín programu:    leden – červenec 2015  
    sdělte nám svůj zájem co nejdříve! (do 23.1.2015) 
 
Kapacita programu:  program nabízíme maximálně 3 až 4 zájemcům 
 
 
Podmínky zaměstnání: 

• výkon práce (zaměstnání) v prostorech centra Arpida s podporou pracovníků centra 
Arpida (dohled, logistika, komunikace se zaměstnavatelem) 

• zaměstnavatel Avízo Zliv, s.r.o. – prověřený zaměstnavatel osob se zdravotním 
postižením se sedmnáctiletou historií (viz www.avizo-zliv.cz)  

• pracovní smlouva na dobu určitou od února do konce července 2015 
• 0,4 úvazku, tj. 16 hodin týdně, práce 4 dny v týdnu po 4 pracovních hodinách, mzda cca 

50,-Kč/hod.(hrubá mzda cca 3 – 3,5 tis. Kč/měsíc), 10 dní řádná dovolená (třetí a čtvrtý 
týden v červenci, při smlouvě na 6 měsíců) 

• jednoduché manuální a kompletační práce (střihání, třídění, kompletování součástek, 
skládání výrobků apod.) 

 
 
Kdo se může do programu přihlásit? 

• uživatel sociálně terapeutické dílny centra Arpida 
• osoba s uznanou invaliditou I., II. nebo III. stupně 
• uživatel, který je motivovaný k pracovnímu zapojení a zvládne samostatně pracovat 3 – 

4 hodiny denně 
Poznámka: účast v programu v žádném případě nijak neohrožuje váš invalidní důchod ani výši 
příspěvku na péči! 
 

Kontakt a více informací: 
Mgr. Jan Šesták, Ph.D., sociální pracovník pro návaznou podporu 

Tel.: 385 777 072, email: sestakj@arpida.cz (kancelář u účtárny nad schody) 


