1

DUO-den
Duo den je kampaň o zvyšování povědomí mezi místními úřady , zaměstnanci , atd .GTB si všiml , že
lidé s profesním omezením stále nechápou rovné pracovní příležitosti .
Tato iniciativa chce pomoci zaměstnavatelům seznámit se s dovednostmi, odhodláním a
schopnostmi uchazečů o zaměstnání s profesním omezením . Uchazeči o zaměstnání dostanou
příležitost ukázat svůj talent a porovnat svou myšlenku na určitou práci s realitou.

Úřady práce budou moci lépe nahlédnout do toho, jaké jsou potřeby zaměstnanců firem, takže
mohou do budoucna zajistit cílenější využívání zákaznických profilů. Dostanou příležitosti
k informování podniků o různých možnostech podpory.

Duo den je “den dělání” pro uchazeče o zaměstanání, kteří mají více potíží s nalezením práce,
protože jsou nemocní anebo postižení. Firmy, sociální neziskové organizace, vlády a místní úřady
otevřou na jeden den své dveře. V tento den pracují uchazeči o práci společně se zaměstnanci.
Duo den umožňuje společnostem stáže, které jsou poskytovány uchazečům o práci s omezením na
trhu práce. Díky úspěchu posledních pěti těchto akcí se v roce 2015 konala na národní úrovni.
Partneři v celé zemi umístili téma “ práce s a jako osoba se zdravotním postižením” na belgickou
mapu.
.
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Lidé se zdravotním postižením musejí dostat více příležitostí k přesvědčení zaměstnavatele o svých
schopnostech. Firmy často nemají ponětí o možnostech podpory, které pomáhají uchazečům najít
práci. Přesně proto vytvořili GTB Duo den.
Tato iniciativa má dva velké cíle . Na jedné straně uvést zaměstnavatelům v podvědomí dovednosti,
závazky a schopnosti osob se zdravotním postižením. Kromě toho získají uchazeči o zaměstnání
možnost seznámit se s konkrétními pracovišti, aby porovnali své představy s realitou.

V roce 2015 se zúčastnilo 504 firem a 651 účastníků. Duo day je otevřený všem účastníkům v Belgii.
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