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TISKOVÁ  ZPRÁVA  
 
Zahájení realizace projektu   s názvem „Využití moderních technologií p ři 
integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“  
 
Dne 15. prosince 2010 odstartoval nový dvouletý projekt Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR z oblasti podporovaného zaměstnávání s názvem 
„Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh 
práce“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově 
postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Dlouhodobě je jedním 
z nejpalčivějších problémů lidí se zrakovým handicapem vysoká míra 
nezaměstnanosti a ztížené uplatnění na trhu práce. SONS ČR se vždy v minulosti 
snažila o aktivní začlenění těžce zrakově postižených na trh práce (například 
prostřednictvím programu Tyfloemployability a dalšími) a nejinak tomu bude i 
v následujících letech.  
 
V současné době SONS ČR uspěla se svou žádostí o finanční podporu z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost na projekt „Využití moderních technologií při integraci osob se 
zrakovým postižením na trh práce“. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení míry 
zaměstnanosti osob se zrakovým postižením formou vytvoření nového 
rekvalifikačního programu a související komplexní podpory při hledání zaměstnání. 
Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku 
ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Zejména je pak určen těm osobám 
se zrakovým postižením, které dosud měly jen mizivou nebo žádnou možnost využít 
komplexní nabídky služeb podpory při hledání zaměstnání, a těm, kdo mají zájem 
uplatnit se v nové profesi – operátor digitálního přepisovacího systému.  
 
 
 
 
V Praze dne 20. prosince 2010 


