Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č.4 – harmonogram kurzů pro ZP ze dne 13. 02. 2007)
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, jež
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 současné době se připravují jednotlivé kurzy pro zdravotně postižené. Uskuteční se v 10 městech
zmiňovaných krajů. Jedná se o Smržovku (Výtvarné centrum pro postižené děti Sněženka),
Liberec, Semily, Kladno, Kutnou Horu, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, (případně Dobrušku) a Hradec Králové. Jednotlivé kurzy se vyhotovují v několika
variantách tak, aby byly vhodné pro jednotlivé typy postižení. Nové vědomosti a dovednosti tedy
budou moci získat lidé s postižením zraku, sluchu, s tělesným či mentálním handicapem i ti, kteří
trpí civilizačními chorobami.
Kurzů se uskuteční hned několik. Zahájí je aktivita s názvem Vstupní diagnostika. Dále se
handicapovaní budou moci naučit práci s výpočetní technikou či cizí jazyk, konkrétně angličtinu.
Připraven je také Kurz rozvoje osobnosti a aktivita, při níž budou postižení zasvěceni do základů
podnikání a podnikání v sociálních službách.
Kurzy propuknou v březnu a skončí v červenci. Zájemci z řad ZP se mohou již nyní hlásit. Přesné
termíny a další podrobnosti o náplni kurzů atd. sdělí REGIONÁLNÍ KOORDINÁTOŘI:
Pardubický a Královehradecký kraj: Petra Šedová, adip@agrokonzulta.cz, Tel: 739 451 210
Liberecký kraj: Eva Vosáhlová, Eva_vosahlova@volny.cz, Tel: 482 710 125
Středočeský kraj: RNDr.Olga Kalousová, Olga.karousova@email.cz, Tel: 605 954 045
Kurzy, které se uskuteční ve Výtvarném centru Sněženka ve Smržovce:
Postižení, kteří kurzy absolvují ve Sněžence, nebudou do centra dojíždět, ale budou zde ubytováni.
V této souvislosti zde bylo zablokováno celkem 6 týdnů pobytů, v rámci kterých by tu mohlo být
ubytováno zhruba 12 až 15 klientů, přibližně 5 asistentů a lektoři. Organizátoři již stanovili konečné
termíny včetně obsazení danou skupinou postižení a vlastní program školení.
Aktivity plánované v rámci pobytových kurzů ve Sněžence
Typ postižení
Typ kurzů

Termín
12.3.-30.3.07
2.4.-20.4.07

Zrakově postižení
a Kurz rozvoje osobnosti
Tělesně postižení
Kurz rozvoje osobnosti
Kurz počítačů

Vstupní pohovory
Vstupní pohovory
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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.
spojení:
S-comp: RNDr. Karel Vyhnal a Ing. Eva Hokovská - 226205470
Za obč. s. Unikátní projekty zpracovala Alena Šejblová

