Název projektu:
Podpora sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva směrem k jejich integraci a pracovnímu
uplatnění (SOS)
Tento projekt je spolufinancován EU, Zlínským Krajem a státním rozpočtem ČR.
Název Organizace:
IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi“
Operační program:
Společný regionální operační program(SROP)
Celkový rozpočet:
Žádali jsme o 5,1 milionu Kč, získali jsme 4,9 milionů Kč
Časový harmonogram:
Projekt byl rozpracován do šesti etap. Zahájen byl 1.8. 2005, ukončen bude 30.4. 2008. Doba
trvání projektu je 33 měsíců.
Cíl projektu:
Cílem grantového schématu opatření 3.2 je podpora sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva
směrem k jejich integraci a pracovnímu uplatnění, ze kterého vychází i náš zkrácený název,
protože je opravdu třeba volat SOS.
Náš projekt se snaží o řešení zmírnění problémů lidí s MP ve věku 18 – 30 let, rozvíjením
jejich dovedností, vědomostí a přípravou na samostatný život. Důvodem je skutečnost, že
mnoho lidí se zdravotním postižením nemá dostatek znalostí, dovedností a jistoty k tomu,
aby mohli žít samostatně, nebo byli úspěšní na trhu práce. Získáním těchto nových znalostí a
zkušeností budou mít větší možnost zařadit se do běžného života. V zhledem k jejich nízké
vzdělanosti, jsou ohrožení jak sociální exkluzí(vyloučením), tak vyloučením ze vzdělávání,
protože v ČR v době zahájení projektu neexistovala instituce nebo zařízení, které by se
soustavně a profesionálně věnovalo dalšímu vzdělávání lidí se specifickými potřebami.
Cílem projektu je získání zaměstnání a jeho udržení.
Za tímto účelem jsme rozšířili kapacitu nově budované tréninkové a chráněné kavárny
slunečnice a v gastro dílně jsme ukončili úpravy kuchyně. Kavárna i gastro dílna se vlastně
staly nástroji integrace, inkluze a podpory lidí s MP. Součástí nekuřácké kavárny je také
internet a internetová poradna pro mládež, ve spolupráci s o.s. SPONDEA. Projekt SOS má
za cíl po dobu nejméně tří let poskytnout trénink , praxi a zaměstnání 13 lidem s MP a zajistit
udržení si zaměstnání osmi lidem, kteří o tuto skupinu lidí pečují. Lidem, kteří si za tuto
dobu neosvojí pracovní návyky, poskytne možnost dalších kurzů a vzdělávacích aktivit.
Specifikace cílů:
- udržení si zaměstnání lidí s MP
- integrace lidí s MP do společnosti jejich vlastní prací
- získání zaměstnání lidí s MP
- zvýšení jejich vzdělanosti a odbornosti
- zvýšení jejich ekonomických příjmů

Popis aktivit projektu:
- rozšíření tréninkové kavárny a gastrodílny
- zvýšení parkovacích stání
- vypracování vzdělávacích materiálů
- podpora zaměstnavatele – vzdělávání vedoucích pracovníků, školení, stáže, exkurze,
semináře
- zřízení střediska motivace - pět vzdělávacích oblastí:
1. teoretické a praktické základy profesní přípravy v hostinské a barmanské činnosti
2. rozvoj sociálních dovedností
3. rozvoj komunikačních schopností
4. základy informačních technologií
5. základy angličtiny sugestopedickou metodou
Popis cílové skupiny projektu:

Lidé s lehkým a středním mentálním a kombinovaným postižením
Na tento projekt byly předem kladeny požadavky na cílovou skupinu a to tyto:
Určení:
- velikosti cílové skupiny
- společenského a ekonomického postavení
- věkové vymezení
- zastoupení pohlaví
- územní vymezení cíl.skupiny
- její problémy
- příčiny problémů
- výhody které z projektů vyplynou pro cílovou skupinu
- srovnání s dalšími možnostmi řešení problémů
- důkazy potřebnosti a poptávky- jako důkaz jsme uvedli množství občanských sdružení,
nadací a nadačních fondů, které hledají možnosti řešené problematiky vyloučení a
navrácení lidí s MP do společnosti, důvody a hlavně inovativní postupy k nápravě této
situace
Pozitivní a negativní zkušenosti s realizací projektu
Projekt je úspěšný, díky tomuto projektu můžeme fungovat tři roky. Pracovní trénink v
kavárně dosud nalezlo 16 osob s mentálním a kombinovaným postižením.
Zatím se nám nepodařilo žádného zaměstnance uchytit a udržet na volném trhu práce.
Provozujeme tuto činnost v malém neinformovaném městě a zaměstnanci nechtějí tuto práci
opustit a odejít od nás do běžného zaměstnání.

