Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č. 7 ze dne 24. 6. 08)

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.

V rámci řady informačních brožurek o projektu vyšla 3. publikace nazvaná Ověřovací kurzy. Jak název napovídá, obsahuje nejrůznější informace o vzdělávacích kurzech, které se v loňském roce uskutečnily v 8 městech zúčastněných krajů.

Brožura má 20 stran a je rozdělená do 6 kapitol. Čtenář se v nich dozví, co bylo náplní jednotlivých kurzů (rozvoj osobnosti, informační technologie, podnikání, angličtina), kde a kdy se  konaly a kolik se jich zúčastnilo handicapovaných. Nejvíce však čtenáře zřejmě zaujme 4. a 5. kapitola.

Ve 4. kapitole jsou kurzy popisovány z pohledu lektorů. Najdeme tam řadu postřehů. Lektoři se kupříkladu shodli na tom, jak důležité je vybrat pro kurzy vhodné prostředí, v němž budou mít postižení potřebné zázemí a pohodlí a kam také nebudou muset denně dojíždět. V kapitole jsou popsány i další výhody pobytových kurzů. Například to, že když spolu handicapovaní v kurzu tráví celé dny, spřátelí se a při výuce se jim lépe pracuje.    Kapitola se zabývá také rozdíly mezi handicapovanými, kteří kurzy absolvovali. Jak se lektoři zmínili, zajímavě se například lišil přístup „náctiletých“ a o generaci starších účastníků. Zatímco mladší brali kurzy spíš jako zpestření školní docházky, dříve narození měli opravdovou snahu se něčemu naučit. V této kapitole je také popsáno to, co kurzy handicapovaným daly. Kromě nových znalostí tkvěl přínos podle lektorů především v tom, že účastníci udělali velký pokrok v oblasti vyjadřování, sebeprezentace a získali větší sebevědomí.

Pátá kapitola naproti tomu vypovídá o názorech samotných absolventů. Obsahuje tři rozhovory s účastníky různého věku, handicapu i místa bydliště. Z rozhovorů vyplývá, že kurzy pro ně byly přínosem, že jim pomohly získat znalosti a chuť do dalšího náročného usilování o zaměstnání i v ambicích podnikat (kurz podnikání). Velmi ocenili také skutečnost, že na kurzech poznali mnoho přátel, kteří mají podobné problémy a starosti. Uvádějí, že jsou s nimi v kontaktu i nadále a už se necítí „odtržení od světa“.

Publikace je doplněna fotografiemi z kurzů ve Výtvarném centru Sněženka ve Smržovce a libereckém Koloseu. Doplňuje ji brožurka Ověřovací kurzy – technická část. Brožury lze získat kupříkladu Výtvarném centru Sněženka nebo u nositele projektu, firmy S-comp.

Kromě řady brožur vznikly také informační audio a video materiály. Je v nich vysvětlen smysl projektu, o svých zkušenostech a pocitech tam hovoří účastníci vzdělávacích kurzů i jejich lektoři. Upravený audio materiál zazněl ve vysílání Českého rozhlasu.

Projekt, který odstartoval v roce 2005, k poslednímu červnu končí.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Projekt financuje Evropská unie a MPSV. Nositelem projektu je firma S-COMP.
Tiskovou zprávu zpracovalo občanské sdružení Unikátní Projekty, partner projektu.
S-comp: RNDr. Karel Vyhnal a Ing. Eva Hokovská 226205470
Za obč. s. Unikátní projekty zpracovala Alena Šejblová 483 382 042



