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Slovo úvodem
Další rok je za námi, OZP Akademie získala nové zkušenosti, řadu
přátel, partnerů a nové šikovné hendikepované zaměstnance. Rok
2017 byl pro nás důležitý v tom, že jsme si ujasnili, kdo OZP Akademie vlastně je a kam chce dále směřovat. Dříve jsme občas slýchávali otázky typu: „Když u vás učí hendikepovaní, jakou mají vaše
kurzy úroveň?“ Za takovými otázkami jsme cítili nejistotu a strach
veřejnosti účastnit se kurzů pod vedením lektorů s hendikepem.
Dnes již víme, že chceme směrem k veřejnosti otevřeně komunikovat naše poslání, mluvíme o úspěších a limitech našich hendikepovaných lektorů, šíříme kolem sebe osvětu… Dáváme laické i odborné veřejnosti informaci, že hendikep většinou nemá vliv
na intelekt člověka a že absolvovat kurz pod vedením výborného
lektora s hendikepem může být naopak přidanou hodnotou a nevšedním zážitkem. Jsme rádi, že absolventi našich kurzů odcházejí
spokojení a rádi se k nám vrací. OZP Akademie už bezpeční ví, kým
je. Z toho důvodu jsme na podzim sloučili naše dva původní weby –
neziskový a produktový – v jeden web, který plně vyjadřuje to, kdo
jsme, pro koho tu jsme a čeho chceme do budoucna dosáhnout.
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Více jsme si také vyjasnili, pro koho tu jsme. Na jedné straně jsou
hendikepovaní zaměstnanci (hlavně lektoři) a na druhé straně
účastníci kurzů. Zájemci o kurzy z řad osob se zdravotním postižením u nás mohou stejně jako v předchozích letech čerpat kurzy
zdarma. Své portfolio kurzů jsme zacílili hlavně na neziskovky, úředníky, zdravotníky a sociální pracovníky. Školíme, jak komunikovat
s různými skupinami osob se zdravotním hendikepem a věnujeme
se i publikační činnosti v této oblasti. Velké oblibě se u nás těší kurzy soft skills – ať se jedná o dlouhodobější rekvalifikační kurzy nebo
o odborné kurzy (např. kurzy asertivity, komunikace aj.). Všechny
naše kurzy lze odebírat i v režimu náhradního plnění.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás během roku podporovali a
šířili naše poslání – svým skvělým kolegům, správní radě a revizorce, partnerům a dárcům.
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Seznamte se s OZP Akademií
Jsme sociálně podnikající vzdělávací organizace, jejímž posláním
je propojení dvou světů, světa lidí se zdravotním postižením a lidí
bez hendikepu. 100% našich zaměstnanců má zdravotní hendikep –
jsou to většinou vysokoškolsky vzdělaní lektoři s dlouholetou praxí,
kterým zdravotní stav znemožňuje běžné pracovní uplatnění.
Tím ale naše společenské poslání nekončí. Nejen, že osoby se
zdravotním hendikepem zaměstnáváme, ale snažíme se jim také
nabídnout bezbariérové vzdělání. Pořádáme různé rekvalifikační a
odborné kurzy a zisk z těchto kurzů věnujeme na bezplatné vzdělávání hendikepovaných. Pro ně připravujeme kurzy na míru nebo
je integrujeme do běžných kurzů společně se zdravými. Naše kurzy
tak mají nenapodobitelnou atmosféru.
Nabízíme širokou paletu rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů.
Naší specialitou jsou přitom kurzy z oblasti diverzity a komunikace
s lidmi se zdravotním postižením. V nich mají účastníci možnost na
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chvíli vstoupit do světa lidí s hendikepem, vyzkoušet si, jaké bariéry hendikepovaní musí dennodenně překonávat, a naučit se, jak
s nimi efektivně komunikovat a nabídnout jim pomoc. Kurzy probíhají v malých skupinách a jsou vedeny sebezkušenostní formou:
k poznatkům účastníci dospívají vlastním prožitkem – jak se říká
„na vlastní kůži“.
„Naši lektoři jsou vlastně průvodci. Interaktivní a zábavnou formou provází studenty na cestě za objevováním nových poznatků a
k uplatnění jejich vlastního potenciálu.“
Petra Helebrantová
ředitelka
OZP Akademie
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Struktura organizace
a zaměstnanci
Správní rada a revizor

Letošní rok nepřinesl žádné změny ve správní radě a ve funkci revizora. Složení správní rady tedy zůstává stejné jako vloni a funkci
revizora i nadále zastává Simona Voňková.

Organizační struktura a zaměstnanci

Organizace stojí na pevných základech kvalitní lektorské práce,
kterou kormidluje ředitelka Petra Helebrantová. O chod organizace se kromě ředitelky starají také specialisté vzdělávání a specialisté marketingu. V roce 2017 u nás prošlo zaměstnáním 10 OZP
v hlavním pracovním poměru - v celkovém ročním přepočtu na plný
úvazek se jednalo o 0,8 OZP.
V konkurenci dalších vzdělávacích institucích si i nadále držíme jeden neobyčejný rekord. Stále zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením.
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Dobrovolníci
Bez našich dobrovolníků by to mnohdy nešlo. Bez váhání a nároků na finanční odměnu pomáhají tam, kde naše síly, peníze nebo
know-how nestačí. Za to jim patří velký dík. V roce 2017 v OZP Akademii působilo 6 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 540 hodin.
Děkujeme těmto úžasným lidem:
Petra Helebrantová - řízení organizace (řízení je vykonáváno na
dobrovolnické bázi)
Tomáš Černý - programátor blind friendly studijního informačního
systému
Mirka Kroupová - lektorka
Veronika Cézová – příprava knížky (Ne)normální k tisku (korektury)
Iva Otevřelová – konzultace v oblasti účetnictví a controllingu
Josef Folta – PPC reklama
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Členství v asociacích
V létě OZP Akademie vystoupila ze spolku Tessea a stala se členem
Asociace společenské odpovědnosti, která rozvíjí společenskou
odpovědnost a udržitelné podnikání v ČR. V rámci své vize tvoří
tato asociace největší CSR platformu v ČR, která sdružuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru
s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.
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Co všechno se
u nás během roku dělo
Pokřtili jsme knihu (Ne)normální
a vydali se s ní do pražských škol

Jaké to je čelit každý den hendikepu nebo nemoci? To je téma, které zachycuje kniha (Ne)normální, jež vznikla jako společný projekt
organizace OZP Akademie, sociální firmy Tamtamy a novinářky Veroniky Cézové. Projekt (Ne)normální seznamující s životními příběhy téměř dvou desítek hendikepovaných lidí, letos dospěl k úspěšnému završení. Příběhy (ne)normálních vyšly díky finanční podpoře
pražského magistrátu v knižní podobě a na podzim putovaly také
mezi studenty do tří středních škol v Praze, kde OZP Akademie
uspořádala ve spolupráci s neziskovou organizací Tamtamy besedy.
V září jsme se vypravili do Českoslovanské akademie obchodní a
do Středního odborného učiliště Jarov a v prosinci jsme navštívili
studenty Gymnázia a střední školy pro zrakově postižené.
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Oslavili jsme třetí narozeniny

A to se nemohlo obejít bez oslavy. Nechyběl dort, přípitek a mnoho
kolegů a přátel OZP Akademie. Každá oslava narozenin je pro nás
příležitostí se sejít v neformální atmosféře, sdílet své zkušenosti,
radosti i trampoty a poděkovat těm, bez nichž bychom nebyli, tam
kde jsme – našim skvělým lektorům a ředitelce Petře Helebrantové.
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Vydali jsme brožuru Rozumíme si,
pomáháme si
Komunikace s člověkem s hendikepem nás někdy může zaskočit
celou řadou otázek. Ne vždy totiž víme, jak se k takovému člověku
chovat, jak s ním komunikovat a jak mu v případě potřeby pomoci. Přesně z tohoto důvodu vznikla jedinečná příručka s názvem
Rozumíme si, pomáháme si, kterou připravila OZP Akademie ve
spolupráci s Červeným křížem.
Na textu knihy se podílelo několik našich zkušených lektorů a
odborníků, kteří se problematice
komunikace s lidmi se zdravotním hendikepem věnují mnoho
let a na stránkách knihy sdílejí
celou řadu praktických rad, tipů
a zkušeností.
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Lektorka Helena Šplíchalová se dostala
do finále soutěže Zaměstnanec roku
se zdravotním postižením
Už po sedmé byly letos na Staroměstské radnici v Praze rozdány
tituly Zdravotně postižený zaměstnanec roku. Ve velké konkurenci
mnoha silných osobností a příběhů uspěla i naše lektorka Helena Šplíchalová, která se zařadila mezi finalisty soutěže. Helena je
bezpochyby žena s obrovskou energií a jako lektorka má velký dar
zaujmout posluchače a studenty. Školí úředníky, sociální pracovníky, ale i širokou veřejnost jak efektivně komunikovat a přistupovat
k lidem s tělesným hendikepem. Kromě toho se též podílela na
vzniku příručky Rozumíme si, pomáháme si, která veřejnosti přibližuje, jak porozumět a pomáhat lidem s hendikepem.

str. 12

Vyškolili jsme nové
peer konzultanty pro Ergoaktiv
V listopadu jsme proškolili nové peer konzultanty pro neziskovou
organizaci Ergoaktiv, která pomáhá lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Peer konzultant je člověk, který svoji vlastní zkušenost využívá pro podporu
a pomoc druhým lidem se stejným zdravotním hendikepem nebo
problémem. Nejčastěji ho potkáte v psychiatrických nemocnicích
a odděleních, kde tito lidé (kteří sami mají zkušenost s duševní
nemocí) pomáhají dalším pacientům, povzbuzují je a dělí se s nimi
o vlastní zkušenosti. Věříme, že koncept peer konzultanta má velký
potenciál nejen v péči o duševní zdraví, ale u celé řady dalších hendikepů a onemocnění. Rádi bychom se školení peer konzultantů
věnovali i v budoucnu.
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Stali jsme se autorizovanou osobou
pro profesní kvalifikaci
Lektor dalšího vzdělávání
Rozšířili jsme síť poskytovatelů zkoušky profesní kvalifikace Lektor
dalšího vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací. MŠMT nám
v březnu 2017 udělila autorizaci na 5 let, na základě které jsme
v průběhu roku vydali osvědčení osmi úspěšným absolventům
zkoušky.
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Školili jsme zaměstnance
společnosti Allianz
Během listopadu a prosince jsme se intenzivně věnovali zaměstnancům společnosti Allianz, kterým jsme připravili sérii kurzů na
míru. Školení probíhala zážitkovou formou v příjemné atmosféře menších skupin a účastnili se jich lidé z různých oddělení, od
manažerů až po operátory a zaměstnance oddělení likvidace pojistných událostí. Děkujeme za skvělou atmosféru během školení,
o které svědčí i smích, který se často ozýval z učeben.
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Závěr roku patřil workshopu
v Národním muzeu
V rámci projektu Muzeum bez bariér si Národní muzeum pozvalo
lektory z neziskovek, aby se zážitkovou formou podělili o své zkušenosti s hendikepovanými a pomohli nalézt řešení, jak odstranit
zbývající bariéry v muzeu. Ve středu 13. prosince proběhl odborný
seminář věnovaný komunikaci s návštěvníky muzeí se specifickými
potřebami. Z OZP Akademie byla přizvána Mirka Kroupová, aby
přiblížila, jak komunikovat s návštěvníky se sluchovým postižením.
Byli jsme příjemně překvapeni zájmem muzea o potřeby hendikepovaných a snahou pracovníků sbírky hendikepovaným co nejvíce
přiblížit a zpřístupnit.
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Vzdělávání v OZP Akademii
v roce 2017 z pohledu čísel
V roce 2017 prošlo našimi kurzy celkem 207 účastníků, z toho
14 z nich rekvalifikacemi a 193 osob se zúčastnilo odborných kurzů.
Pojďme se podívat, o které kurzy byl největší zájem.
V oblasti rekvalifikací se v tomto roce v OZP Akademii uskutečnily
4 běhy rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, 2 běhy pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku a 1 běh základů
práce s počítačem. Osm zájemců prošlo zkouškou profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání.
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Z odborných kurzů proběhly:
- 3 běhy kurzu Základy asertivity v praxi
- 5 běhů kurzu Úvod do komunikace v obtížných situacích
- 3 běhy kurzu Úvod do typologie osobnosti se zaměřením na MBTI
- 2 běhy kurzu Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými
v praxi
- a dále také 2 běhy kurzu Specifika přístupu k lidem s duševním
onemocněním
- zájem byl o další kurzy jako např. behaviorální pohovor v praxi,
vstupní školení chův, znakový jazyk
- proběhly také kurzy či workshopy na klíč: kurz pro peer konzultanty pro organizaci Ergoaktiv, seminář komunikace s neslyšícími
v Národním muzeu…
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Hendikepovaní mají stále
v OZP Akademii zelenou!
V rámci dotovaného vzdělávání jsme proškolili 116 hendikepovaných. Bezplatné vzdělávání OZP i nadále financujeme ze školného
platících studentů. V roce 2017 se placených kurzů účastnilo 91 studentů.
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Partneři a dárci
Jsme sociální firma a na svůj provoz se snažíme získat prostředky
smysluplnou a užitečnou činností – pořádáme různé rekvalifikační a rozvojové kurzy. Přesto se neobejdeme bez podpory různých
partnerů a dárců. Hlavní poděkování patří Úřadu práce v Benešově,
který nám poskytuje dotace na mzdy a provoz chráněných pracovních míst. Dále také děkujeme sociální firmě Nové horizonty s.r.o.
za nefinanční dar na vzdělávání hendikepovaných.
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My v médiích a na různých
akcích
V dubnu jsme zavítali na tradiční veletrh neziskových organizací
NGO Market, kde jsme se představili společně se sociální firmou
Tamtamy o.p.s. A v květnu OZP Akademie zamířila na Veletrh sociálních a návazných služeb, který pořádala městská část Praha 10.
Veřejnost dále oslovujeme přes vlastní webové stránky, sociální síť
facebook, tištěná a internetová média. A kde jsme se letos objevili?
Náš projekt (Ne)normální a s ním spojené besedy na školách zaujaly Asociaci společenské odpovědnosti, která o projektu informovala na svém webu v článku (Ne)normální zamířili do škol.
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Na serveru Novinky.cz vyšel článek Pracovních míst pro zdravotně
postižené je pořád málo s komentářem naší lektorky a psychosociální asistentky Katky Pavlokové.
Na webových stránkách soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec
roku vyšel rozhovor s ředitelkou OZP Akademie Petrou Helebrantovou.
O lektorce Heleně Šplíchalové, finalistce soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku, vyšel článek na webu Asociace společenské odpovědnosti.
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Kontakt
OZP Akademie, z. ú.
Kubánské náměstí 11, 10000 Praha 10,
tel.: 721 551 650
tel.: 605 222 388
e-mail: info@ozpakademie.cz
www.ozpakademie.cz
IČ: 03232271
Sídlo: OZP Akademie, z. ú.,
Vlašim, Československé armády 634
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