Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č.1 – základní informace)
Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením v kraji
Středočeském, Královehradeckém, Libereckém a Pardubickém.
Projekt chce motivovat ZP občany k vědomému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Projekt chce
nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnání zdravotně postižených osob. Chce také zlepšit jejich
možnosti v uplatnění na trhu práce.
Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) našich ZP spoluobčanů je potřeba průběžně řešit s ohledem na
hrozící sociální vyloučení..
Zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů naráží na některé problémy:
Bariérovost – žádný zákon nemůže nařídit zaměstnavateli bezbariérové úpravy.
Doprava – na vždy je firma dopravně dostupná.
Úroveň vzdělanosti ZP občanů.
Zájem a ochota o zaměstnávání ZP občanů. Firmy nad 25 zaměstnanců sice mají zákonnou povinnost
zaměstnávat hendikepované (4% podíl). Stejně důležité jako zákon, možná ještě důležitější je vzbudit u
zaměstnavatelů opravdový zájem o zaměstnávání hendikepovaných. Morální hledisko může dokázat
víc než zákon, byť se projeví po delším čase. Prezentace projektu napomůže i této problematice.
Projekt provede statistická šetření (včetně analýzy) mezi ZP občany a u firem. Šetření se zaměří na:
- překážky v zaměstnávání ZP
- vzdělanost ZP, faktory ovlivňující kvalifikovanost ZP, jejich ochota vzdělávat se
- informovanost zdravotně postižených o pracovním trhu
- ochota firem zaměstnávat ZP
- překážky v zaměstnávání z hlediska zaměstnavatelů
- atd.
Projekt vyvine vzdělávací programy, které napomohou zvýšení zaměstnatelnosti ZP občanů (např.
počítačové kurzy).
Vzniknou lokální body přístupu k internetu pro ZP občany, které umožní přístup k informacím a
vzdělání.
Projekt provede analýzu současné legislativy ČR týkající se postavení ZP občanů na trhu práce,
inventarizaci existujících možností pro vzdělávání ZP občanů.
V rámci projektu proběhnou několikatýdenní kurzy na počítači pro zdravotně postižené občany, které
je seznání komplexně s výpočetní technikou a jejím užíváním.
Na projektu se podílí 17 českých a 4 evropské subjekty z neziskového, státního a soukromého sektoru.
Projekt potrvá od roku 2005 do roku 2008.
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Projekt financuje Evropská unie a MPSV. Nositelem projektu je firma S-COMP.
Tiskovou zprávu zpracovalo občanské sdružení Unikátní Projekty, partner projektu.
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