
BONA, o. p. s. je neziskovou organizací, jejímž 
posláním je podpora lidí s duševní poruchou v 
opětovném začlenění do společnosti a zkvalitnění 
jejich života při zachování důstojných životních 
podmínek. Klienti organizace často čelí obtížím při 
přechodu z chráněného trhu práce na otevřený. 
Překážkami nejsou jen limity spojené s nemocí, ale 
také předsudky na straně zaměstnavatelů.  

Dobrovolníci realizovali workshop pro klienty 
organizace, jehož cílem bylo zvýšit úspěšnost klientů 
na pracovním trhu. Během workshopu měli účastníci 
možnost dozvědět se přímo od personalistů, jak se 
co nejlépe připravit na pohovor, jak mluvit o svém 
onemocnění či jaké jsou výhody zaměstnávání lidí s 
OZP. Nechyběla ani praktická část, ve které si 
účastníci mohli vyzkoušet modelový pohovor a 
absolvovali individuální konzultaci nad svým 
životopisem.  

Workshop posílil schopnosti účastníků zejména v 
těchto oblastech: 

70 % nyní lépe ví, kde všude mohou hledat práci. 
70% účastníků lépe ví, co vše si připravit před 
pohovorem. 
64 % nyní lépe dovede zaměstnavateli vysvětlit 
výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.  
60 % se nyní cítí jistější v celém procesu hledání 
práce a účasti na pohovoru. 
 

 

 

Workshop zlepšil přípravu klientů BONA, o. p. s. na 
získání zaměstnání  na otevřeném trhu práce. 
Vyzkoušeli si, jak obstát před potenciálním 
zaměstnavatelem, což jim značně zvýšilo sebevědomí. 
Dobrovolníkům umožnilo setkání s lidmi s duševním 
onemocněním pochopit jejich potřeby a vnímat bez 
předsudků potenciální uchazeče o zaměstnání, kteří 
se s těmito poruchami potýkají.  

náboru nových zaměstnanců organizace osloví 
nejvhodnější kandidáty na vybranou pozici a během 
výběrového řízení budou pracovníci schopni kandidáty 
lépe poznat a vybrat ty pravé zaměstnance.  

JAKÝ TO MĚLO DOPAD 

 

KONTEXT CO JSME UDĚLALI 

 

PROČ TO MÁ SMYSL 

 

 PERSONALISTÉ POMÁHALI LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

Dobrovolníci z personálního oddělení společnosti Vodafone pomáhali lidem s duševním 

onemocněním a klientům organizace BONA, o.p.s. zvýšit své šance na trhu práce.  

 

 

 

 

„Tento den mne velmi 

osobnostně obohatil a rozšířil 

mé obzory. I přes počáteční 

obavy jsem si jej užila a určitě 

bych do toho šla znovu.“  

100 % účastníků 

nyní dokáže lépe 

zformulovat svůj 

životopis. 

 


