Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č. 6 ze dne 12. 11. 07 – kurzy podnikání a angličtiny)
Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením v kraji
Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. Chce motivovat ZP občany
k vědomému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Také si klade za cíl nalézt a ověřit
postupy, které umožní zaměstnání zdravotně postižených osob. V neposlední řadě chce
zlepšit jejich možnosti v uplatnění na trhu práce. Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) ZP
spoluobčanů je potřeba průběžně řešit s ohledem na hrozící sociální vyloučení.
Po kurzech rozvoj osobnosti a informační technologie se handicapovaní mohou vzdělávat
v dalších kurzech – podnikání a angličtina. Konají se od počátku října do konce listopadu
ve čtyřech městech zúčastněných krajů (Liberec – Koloseum, Smržovka – Evropské
výtvarné centrum pro postižené děti Sněženka, Pardubice – Veterinární klinika v ulici
Štrossova, Ústí nad Orlicí – v ulici Tvardkova).
Do kurzů se přihlásilo zhruba sto handicapovaných. Podmínkou účasti bylo absolvování
obou základních kurzů (rozvoj osobnosti, počítače). Většina z účastníků kurzů je postižena
tělesně či mentálně, doplnit si vzdělání se však rozhodli i lidé s postižením zraku, sluchu,
lidé s kombinovaným postižením a lidé trpící civilizační chorobou. Handicapovaní mohou
absolvovat buď jeden nebo oba ze zmiňovaných kurzů.

Kurz podnikání
V tomto kurzu jsou účastníci zasvěcováni do základů podnikání.
Náplň:
Podnikatelský plán
Právní formy podnikání, živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce
Psychologie obchodního jednání
Účetnictví, daňová evidence
Sociální a zdravotní pojištění
Daňová soustava DPFO
DPH, silniční daň
Finanční plán
Sociální a zdravotní pojištění
Lekce doplňují workshopy. V průběhu kurzu si klienti vytvoří vlastní podnikatelský plán.

Angličtina
Kurzy probíhají ve dvou úrovních – pro začátečníky a pokročilé.
V současné době se v rámci projektu připravuje třetí informační brožura. Bude
obsahovat údaje o základních kurzech (rozvoj osobnosti a počítače) z pohledu lektorů i
samotných účastníků.
Projekt nyní vstupuje do své závěrečné etapy. Jejím cílem je prezentace výstupů a
výsledků dvouleté práce a prosazení poznatků do praxe.
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