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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 1. 11. 2012 proběhlo v prostorách Arkadie na Staré Duchcovské 453
v Teplicích slavnostní otevření nového pracoviště „Přípravy na práci“, které je
výstupem dvou projektů, na kterých Arkadie spolupracuje s partnerskou organizací
Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ Gardelegen ze SRN a to:
1)

„Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním
postižením“ financovaným z ESF, více o projektu zde na webu Arkadie:
http://www.arkadie.cz/obsah/prenos-vyukovych-metod-a-manualu-pro-pracovnitrenink-osob-s-mentalnim-postizenim/202/0/ - v rámci kterého je v aktivitě č. 5 pilotní
zavedení přeneseného systému do praxe, které započne právě 1. 11. 12

2)

" Vybudování odborného, vzdělávacího centra pro
vzdělávání a přípravu osob s postižením na uplatnění na
pracovním trhu" financovaným nadací Aktion Mensch,
jehož jedním z výstupů je právě nastartování cílené
přípravy osob se zdravotním (převážně s mentálním postižením) na pracovní
uplatnění, a který končí 30. 11. 2012.
„V neposlední řadě byla tato akce výsledkem cílené aktivity Arkadie na poli
pracovní rehabilitace a především její části „Příprava na práci“, která, ač je v zákoně
o zaměstnanosti definována od roku 2004, její praktické využívání, alespoň ze strany
Úřadu práce ČR, pobočky Teplice je doposud nulové.“ doplňuje Karel Klášterka,
projektový manažer Arkadie. V současné době probíhají přípravné práce a intenzivní
jednání s ÚP o možném financování této služby pro osoby se zdravotním postižením
v rámci Arkadie.
Vzhledem k tomu, že již máme zájemce o tuto službu a s ohledem k výše
uvedeným aktivitám zmíněných projektů jsme v prostorách Arkadie – Stará
Duchcovská 453 v Teplicích zajistili technické, personální i prostorové zázemí proto,
abychom mohli službu, prozatím bez dofinancování ze strany ÚP, 1. 11. 2012 spustit.
Klienti této služby a jejich rodiče byli, vedle sponzorů, přátel Arkadie
a německých spolupracovníků, významnými hosty slavnostního otevření nového
pracoviště.
(joho)

