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SEN Employment Links
Podpora uplatnění mladých lidí s postižením/znevýhodněním při
vstupu na trh práce: společně se zaměstnavateli a školami

@SENEL_Europe

SENEL: Mezinárodní projekt, který usiluje
o podporu pracovního uplatnění mladých lidí
s postižením/znevýhodněním
Projekt SENEL (Special Educational Needs
Employment Links) je financován Evropskou unií
v rámci programu Erasmus+ Klíčová aktivita 2.
Toto partnerství zaměřené na inovace a sdílení
příkladů dobré praxe si klade za cíl podpořit mladé
lidi s postižením/znevýhodněním při přechodu
z profesního vzdělání (SOU/SOŠ a VOŠ) do
zaměstnání.
Mezinárodní vzdělávací instituce a organizace,
které jsou součástí tohoto projektu, vytvoří a
ověří nástroje, jež usnadní studentům se SVP
komunikaci s potenciálními zaměstnavateli a
přechod do zaměstnání.
Dalším z výstupů projektu SENEL je přenosná
výstava fotografií, krátkých videí a příkladů dobré
praxe z partnerských zemí. Výstava si klade za
cíl osvětu, podporu otevřenosti firem a podniků
a rozšiřování vazeb se středními školami a
zaměstnavateli.
Partneři projektu také připraví „Malého průvodce
pro zaměstnavatele”, který zprostředkuje
informace pro (potenciální) zaměstnavatele
mladých lidí s postižením/znevýhodněním.

Součástí projektu je také příprava „Portfolia pro
pracovní uplatnění”, které bude určeno studentům
se SVP. Portfolio studentovi pomůže představit své
přednosti a schopnosti, které může zaměstnavateli
nabídnout.
Všechny připravené materiály budou volně
dostupné na webových stránkách projektu v
jazycích všech partnerských zemí.
Projektový tým tvoří osm organizací z Velké
Británie, Finska, České republiky a Německa. Jedná
se o vysoké a vyšší odborné školy, střední odborné
školy, neziskové organizace a organizace osob s
postižením, které se všechny věnují problematice
zaměstnávání mladých lidí s postižením/
znevýhodněním. V České republice se na projektu
podílí Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a
nezisková organizace AGAPO, o.p.s.
Více informací naleznete na webových stránkách
projektu: www.jamk.fi/senel
Nebo nás kontaktujte e-mailem:
Helena Vaďurová: vadurova@ped.muni.cz
Lucie Procházková: prochazkova.lucie@ped.muni. cz
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