Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č.3 o publikaci „Závěry analytické fáze projektu“ a
o první informační brožuře pro širší veřejnost)
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.
V rámci projektu byla vydána v září 2006 publikace „Závěry analytické fáze projektu“. Ta je určena
pro odbornou veřejnost (úřady práce, sociální odbory Krajských úřadů a magistrátů,
zaměstnavatelé, zdravotně postižení atd.). Je zde velmi podrobný popis závěrů analytické fáze
projektu. Vzhledem k obsáhlosti materiálu zde nevypisujeme jednotlivé části.
V září 2006 byla zároveň dokončena první informační brožura pro širší veřejnost. Zde jsou
informace jako ve výše uvedené brožuře, ale jsou výrazně zúženy a podány „čtivější“ formou. Lze
zde nalézt především základní údaje o projektu, jsou tam však i podrobnější údaje týkající se etap,
které se už uskutečnily nebo právě probíhají.
Brožura je koncipována do tří částí. V úvodu je popsáno, proč projekt vznikl a které kraje republiky
jsou do něj zapojeny (viz. předchozí tiskové zprávy). Obsahuje také harmonogram.
Další část publikace se věnuje podrobnostem o etapách projektu, které se už uskutečnily. Autor se
zde věnuje problematice nezaměstnanosti zdravotně postižených a dotazníkům, které byly v této
souvislosti mezi handicapované občany a zaměstnavatele rozeslány. Důležitá je také zmínka o
všech cílech projektu a problematice vzdělání zdravotně postižených, která je doplněna grafem
(znázorňuje nejvyšší dosažené vzdělání handicapovaných ve srovnání s celou ČR podle výsledků
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001). V kapitole o vzdělávání lze nalézt také zmínku o
jazykových znalostech a znalosti práce s výpočetní technikou. Autor se zde věnuje také
problematice zvyšování kvalifikace zdravotně postižených (graf Hlavní překážky ve vzdělávání zdr.
postižených) a problémům, které v souvislosti se zaměstnáváním handicapovaných trápí
zaměstnavatele.
Poslední část brožury je věnována tvůrčí etapě, která se teprve uskuteční, proto je zde popsána jen
stručně. Čtenář zde najde popsán vzdělávací program, který je rozdělen do pěti základních
tematických bloků: vstupní diagnostika a přípravný kurz, kurz dovedností ovládání výpočetní
techniky, motivační kurz rozvoje – tzv. soft skills, kurz anglického jazyka a kurz základů podnikání.
Dále se v této části brožury autor věnuje problematice dostupnosti vzdělávacího obsahu pro
zdravotně postižené, výhodám a nevýhodám e-learningových kurzů a pracovní integraci.
Brožura je první z řady šesti publikací, které budou v rámci projektu vydány pro širší veřejnost.
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