Tisková zpráva
Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy
Praha, 14. února 2014 - Od května 2013 realizuje Barmské centrum Praha,
o.p.s. jednoletý projekt s názvem: „Pracovní asistence přesídleným osobám
z Barmy“ s cílem zlepšit pracovní integraci barmských uprchlíků, kteří byli
přesídleni do České republiky v rámci národního přesídlovacího programu
v prosinci 2012.
Do projektu se zapojilo třináct dospělých osob ze sedmi rodin přesídlenců, kteří nalezli
svůj nový domov v těchto českých a moravských městech: Poděbrady, Kutná Hora,
Havlíčkův Brod, Vysoké Mýto, Nové Město na Moravě, Černá Hora a Bzenec.
Po dobu realizace projektu Barmské centrum poskytuje přesídlencům pomoc
s orientací na trhu práce, asistenci při jednání s úřady, se zaměstnavateli a místní
komunitou, organizuje rekvalifikační kurzy a školení přizpůsobené specifickým
potřebám cílové skupiny. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou informačně – osvětové
aktivity pro veřejnost.
Rekvalifikační kurzy byly zaměřeny zvláště na osvojení praktických dovedností,
například v prosinci 2013 se konal kurz šití na stoji a kurz háčkování a ručních prácí.
Do března 2014 pět klientů absolvuje kurz autoškoly s tlumočením.
Schopnost uplatnit se na trhu práce vnímáme jako klíčový prvek integrace, který vedle
finančního zajištění rodin přesídlenců má taky zásadní dopad na sebevědomí
přesídlenců a jejich společenský status, který je spojený s tím, jak sami se budou
v novém společenském prostředí vnímat, jak bude jimi vnímána společnost a jaká
bude jejich dlouhodobá akceptace touto většinovou společností.
Tento projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních
toků a z prostředků Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
O Barmském centru Praha:
Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha (Burma Center Prague), byla
založena v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a
mezinárodními podporovateli Barmy. Posláním organizace je přispět k demokratizaci
Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu. V rámci
některých projektů poskytuje pomoc barmským uprchlíkům v ČR a rovněž budování
kapacit barmských svépomocných skupin v Indii a v Barmě.
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