
                                  1                                                                                             2                                                                                     3 

CO JE TARGET – PODPOROVANÉ 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ? 

Target znamená cíl nebo také terč. Cílem 

naší služby je poskytovat podporu lidem se 

zdravotním postižením, kteří chtějí získat a 

udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném 

trhu práce. Poskytujeme osobní podporu 

před nástupem do práce i po něm. 

 

Služba je poskytována bezplatně. 

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA? 

Služba je určena lidem s duševním 

onemocněním nebo jiným zdravotním 

znevýhodněním starším 18-ti let žijícím na 

území města Ostravy a okolí, kteří chtějí 

pracovat na otevřeném trhu práce.  

 

Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný 

zdravotní stav podložený doporučením 

lékaře. Od našich uživatelů očekáváme 

aktivní spolupráci. 

 

 

 

 

CO NABÍZÍME? 

 Podporu při hledání vhodného 

pracovního uplatnění 

 Nácvik dovedností spojených s 

hledáním práce (vyhledávání inzerátů, 

psaní životopisu, motivačního dopisu, 

příprava na pracovní pohovor) 

 Podporu či doprovod při jednání se  

zaměstnavateli nebo na úřadě 

 Podporu při uzavírání pracovní 

smlouvy a dalších náležitostí 

spojených s nástupem do zaměstnání 

 Asistenci při zapracování na novém 

pracovišti 

 Dlouhodobou podporu pro udržení si 

pracovního místa, pomoc při řešení 

obtíží na pracovišti, pomoc při 

komunikaci se zaměstnavatelem 

 Podporu v oblastech, které nepřímo 

souvisejí s hledáním zaměstnání 

 

 

 

KDY SE NA NÁS MŮŽETE OBRACET?  

Pondělí 13:00 – 17:00 h 
Čtvrtek   8:00 – 12:00 h 
 
Mimo konzultační hodiny po telefonické 
domluvě s pracovníkem služby. 

Poslední zájemce je přijat nejpozději 30  
minut před koncem konzultačních hodin. 

 

 

 

KONTAKTY 

Charita sv. Alexandra 
TARGET - podporované zaměstnávání  
Fr. Formana 13 
700 30 Ostrava- Dubina 
 
Tel:  596 611 208 

Mobil:  731 534 049, 734 435 326 

E-mail:   target@alexandr.charita.cz 

WWW:   www.charita-sv-alexandra.cz 

 
 
 
 
 

http://www.charita-sv-alexandra.cz/


                                                                                                                                    

KDE NÁS NAJDETE 
 

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové 

zastávky MHD “ Václava Jiříkovského ” – v 

budově lékařského střediska umístěného za 

prodejnou Möbelix.  

 

MHD z vlakové stanice Ostrava hl.n.: 

TRAM č. 1 

 
MHD z vlakové stanice Ostrava-Svinov: 
TRAM č. 3, 17 
 
MHD z ÚANu: TRAM č. 1, 10, 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Tento projekt je podpořen dotací statutárního 

města Ostravy a Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 
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Nedaří se vám nalézt vhodné zaměstnání? 

Máte zdravotní omezení? 

Potřebujete podpořit? 

 

Zkuste podporované zaměstnávání! 


