OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

CHYTRÁ PÉČE O SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

„

Mapa projektů

Naším cílem je zaměstnávat osoby
znevýhodněné na trhu práce a současně
podporovat seniory v jejich snaze o aktivní,
samostatný a bezpečný život, což se nám
díky intenzivnímu kontaktu daří. Denně
centrum vyřídí 100 požadavků našich
klientů a v případě potřeby doručí rychlou
a efektivní pomoc, a to 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Rostislav Haufer MBA
jednatel ProAsist s.r.o.

Společnost ProAsist s.r.o. zrealizovala s podporou
evropských fondů dva na sebe navazující projekty.
V prvním z nich došlo k rekonstrukci nemovitosti
a technologickému vybavení call centra. Prostory jsou
nyní plně bezbariérové a bezpečné pro cílovou skupinu
zaměstnanců, tedy osoby se zdravotním postižením
i seniory.
Cílem navazujícího neinvestičního projektu bylo
poskytovat přímou podporu klientům při řešení

Název projektů:

Specializované dohledové
centrum se zapojením osob
znevýhodněných na trhu práce
(rekonstrukce + provoz centra)

Realizátor:

ProAsist s.r.o.

Doba realizace:

1. 10. 2017 - 31. 1. 2020
(dva navazující projekty)

ProAsist s.r.o. získala pro tento projekt
finanční podporu z výzev číslo 25 a 34
(Prioritní osa 3 Operačního programu
Praha – pól růstu ČR).

“

obtížných každodenních i krizových situací a zároveň zaměstnat
v dohledovém centru osoby znevýhodněné na trhu práce. Vlastní
životní zkušenost zaměstnanců-asistentů zvyšuje efektivitu nabízené
služby, protože jim umožňuje lépe porozumět potřebám klientů.
Novými zaměstnanci se stalo 8 osob se zdravotním postižením nebo
starších 50 let.
Sociální podnik tak pomáhá cílové skupině dvojím směrem –
klientům nabízí asistenci a podporu, zároveň zaměstnancům zvyšuje
kompetence a uplatnitelnost na trhu práce.

Náklady
projektů:
5 094 035 Kč

6

nových pracovních
míst

2 547 017,5 Kč
příspěvek EU

2 547 017,5 Kč
příspěvek MHMP

Cílem projektů realizovaných v rámci
25. výzvy byla podpora vzniku a rozvoje
sociálních podniků a chráněných pracovišť,
v rámci 34. výzvy byly podporovány
komunitní život a sociální podnikání.

penizeproprahu.cz

