
TRANZITNÍ PROGRAM 

Konference: DOBRÁ PRAXE 

17. – 18. 10. 2018 Plzeň 

Rytmus -  od klienta k občanovi, o.p.s. 



Tranzitní program 

…jak ze školy do života…  

 

Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. 



Tranzitní program 
"Jak to vidíme my studenti" 



Tranzitní program 
Tranzitamentum 



    Tranzitní program v ČR 

● efektivní individuální prací 
předchází budoucí nezaměstanosti 
jedné ze skupin nezaměstnaností 
ohrožených 

 

 



    Tranzitní program v ČR 

● Aš 

 

● Cheb 

 

● Karlovy Vary 

 

● Praha 



Tranzitní program 

● V celé ČR prošlo TP několik 
stovek studentů 

 

● Spolupracujeme se 3 školami v 
Karlovarském kraji  

 

● V Praze spolupracujeme s 5 
školami 



Spolupracujeme s 

* 17 firmami v Karlových Varech 

 

* 17 firmami v Chebu a Aši 

 

* 20 firem v Praze 



Sociální služba 

* TP je sociální služba dle zák. 
108/2016 Sb. - Sociální rehabilitace 

 

* Financování: do konce r. 2019 z 
Evropského sociálního fondu díky 
individuálnímu projektu Karlovarského 
kraje - Podpora vybraných služeb sociální 

prevence 

 

 



Škola 

● Rámcová dohoda s řediteli škol 

 

● Úzká spolupráce s třídním 
učitelem 

 

● S ostatními vyučujícími 

 

● S asistenty pedagoga 



Rodina 

● Spolupráce s rodiči 

 

● S pěstouny 

 

● S širší rodinou 



Klient 

● Plánování 

 

● Zohlednění individuálních potřeb a 
názorů 

 

● Respektování rozhodnutí klienta 
  





Ze školy do práce 

Tranzitní program trvá po dobu studia 



Práce 

•Co znamená chodit do práce? 

   (pracovní doba, domlouvání si    

   volna) 

•Pracovní dovednosti 

•Sociální dovednosti 

•Praxe 

•Přechod ze školy do práce 



Rytmus může také poradit 

 

 

 

 

      Bydlení                          Láska a partnerství 

 

 

 

 

Přátelé a společnost            Koníčky a volný čas 



Co se děje v průběhu TP? 

•Schůzky s poradcem  

•Náhledy 

•Praxe 

•Jobcluby 



Náhledy na pracovišti 

•Na začátku školního roku 
 

•Skupina žáků navštíví  

různá pracoviště 

 

•Po náhledu rozbor, vyplňování 

dotazníku 

    





Praxe = zkoušet si práci 

•Výběr  práce  

 

•1x za týden 

•Den podle dohody se školou 

•Práci se učí 

•Pomáhá  pracovní asistent 

•Pomůže naučit se práci, cestovat, 

mluvit s kolegy 

•Vyzkoušet si více praxí 

 

 

 

 

 



Schůzky s poradcem 

• V kanceláři Rytmusu nebo ve škole 

• Rozbor  praxe 

• Trénink různých dovedností (životopis, 
hledání práce) 



Můj plán 

● Schůzka s  poradcem, učiteli, rodiči a 
dalšími lidmi, které si  u plánování  
klient přeje 

 

● Plánování  1 x za 3 měsíce 

 



Můj plán 



Ukončení Tranzitního 
programu 

•Vyzkouším si, jaké to je pracovat 

•Vyberu si, čím chci být 

•Budu dělat víc věcí sám 

•Dostanu potvrzení o praxi 

•Mohu využít Podporované  

zaměstnávání v Rytmusu – pomohou 
mi 

najít práci 

 

 



  Příběh Martina 

• Praxe v Krajské knihovně 

• 1 x týdně na 4 hodiny 

• Asistent 

• Doprava 

• Činnosti 

 



Krajská knihovna 
Karlovy Vary 



       Podpora při balení knížek 



   Nácvik balení knih 



Samostatné balení knih 



Pracovní smlouva v knihovně 



Práce 

• 2x za týden 

 

• 4-5hodin  

 

• Možná domluva 



Jitka 



Praxe v kuchyni v hotelu 
Karslbad Grande Madonna 



Nácvik cesty 



Krájení ovoce a zeleniny 



Čištění zeleniny 



Práce v pekárně a 
cukrárně hotelu 



Další praxe Jitky 



Karlovarské uzeniny 



Smajlík - dětská herna 



Letní brigády 



Podpora při brigádách 

● Podepisování smluv a dohod 

 

● Vytvoření pracovního kalendáře 

 

● Zajištění pracovních pomůcek 

 

● Nácvik cesty 

 

● Řešení nenadálých situací 

 

 



Děkujeme za pozornost 

 

 

Tranzitní program 

Rytmus, o. s.  

Jednoty 1931, 356 01 Sokolov 

Mobil: 733 125 717 

E-mail: silvie.jirkovska@rytmus.org 


