1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.
„Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů.“
Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se zdravotním
postižením, víme, že lidé s hendikepem to nemají s hledáním a udržením práce
jednoduché. Nejenže je brzdí samotný hendikep, ale mají ztížený i přístup ke vzdělávání a ke zvýšení kvalifikace. A mnoho z nich má právě nízkou nebo zastaralou
kvalifikaci, se kterou nacházejí jen velmi těžko místo na trhu práce. Běžné vzdělávací
instituce nemají zkušenosti s výukou zdravotně postižených a neumějí reagovat na
jejich specifické potřeby. Učebny nemají bezbariérový přístup, studijní materiály
nejsou upravené pro nevidomé, o možnostech studia pro sluchově postižené ani
nemluvě. Ano, toto byl důvod, proč dne 24. 7. 2014 vznikla nezisková organizace
OZP Akademie z.ú.

Hlavním posláním OZP Akademie
z.ú. je zvýšit uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce
prostřednictvím vzdělávání. Postupně vytváříme širokou paletu rekvalifikačních, rozvojových i zájmových
kurzů pro každého, kdo chce rozvinout svůj potenciál, najít lepší
zaměstnání nebo změnit profesi.
Vzdělávání uskutečňujeme v takových podmínkách a prostředí, kde
se mohou OZP vzdělávat, aniž by
musely překonávat různé bariéry.
Výuka probíhá s ohledem na specifické potřeby každého účastníka.
Kurzy jsou samozřejmě přístupné i studentům bez hendikepu a děláme vše proto,
aby byly kurzy atraktivní pro širokou veřejnost. Za prvé věříme v integraci a diverzitu
a za druhé výtěžek z placených kurzů studentů bez hendikepu nám umožňuje financovat studium OZP.
Vzděláváním OZP to ale nekončí. Často nám hendikepovaní studenti říkají „Fajn,
absolvovali jsme rekvalifikaci v přátelském prostředí, ale přijdu někam na úřad nebo
do firmy a stejně se na mě dívají jako bych byl méněcenný.“ To nás vedlo k myšlence
školit úředníky, sociální pracovníky a pedagogy z oblasti diverzity, zejména se zaměřením na komunikaci s osobami se zdravotním postižením.
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2. Bezbariérové vzdělávání
Mottem OZP Akademie je „bezbariérové vzdělávání“ - u nás se s bariérami při
vzdělávání studenti nesetkají. Výuka je přizpůsobena specifickým potřebám každého
OZP studenta a u nás je samozřejmostí:
� Respektování a kompenzace specifických potřeb
� Bezbariérové prostředí
� Studijní asistentka během výuky
� Studijní materiály upravené pro zrakově postižené (zvětšený černotisk, zvuková či
digitální podoba)
� Používání kompenzačních pomůcek během výuky

� Výuka v malých skupinkách (cca 4 – 6 studentů)
� Častější přestávky, individuální konzultace
� Hlídání dětí během výuky
� Bezplatné kurzy pro OZP
Studijní asistentka, kdo to je a jaká je její role při vzdělávání?
Studijní asistentka poskytuje studentům a lektorům asistenci během výuky. Kromě
kompenzace jejich hendikepů jim pomáhá s orientací či mobilitou, upravuje studentům materiály pro jejich specifické potřeby. Hlavním cílem studijního asistenta je
OZP studentovi maximálně zpřístupnit výuku a lektorům umožnit i s jejich hendikepem využít svůj lektorský potenciál.
Kurzy zdarma pro hendikepované?
I přes velkou konkurenci dalších vzdělávacích institucí se snažíme na svoji činnost a
provoz vydělat smysluplnou činností. Kurzy jsou přístupné nejen OZP ale také široké
veřejnosti – a právě ze školného zdravých studentů financujeme provoz bezbariérového vzdělávání. Celý zisk je investován zpět do rozvoje sociálního podniku a na
naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice jsou využity zejména na provoz
bezplatných kurzů pro OZP, na mzdu lektorů a k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro OZP.
Kdo a jak může kurz získat zdarma?
Aby zájemce z řad hendikepovaných získal u nás kurz zdarma, je potřeba splnit tato
kritéria:
1. pobírání invalidního důchodu nebo mít status osoby zdravotně znevýhodněné
(OZP)
2. věk 18 – 65 let

3. zdravotní stav umožňující osobní účast na kurzu
Zájemce vyplní přihlášku, doloží, že je osobou se zdravotním postižením a k přihlášce přiloží životopis a motivační dopis, abychom věděli, v čem bude pro něj kurz
užitečný. Následně projde krátkým bilančně diagnostickým pohovorem s psycholožkou, která předá podklady posuzovací komisi. Komise následně rozhoduje o tom,
zda je zájemce vhodný pro vybraný kurz (např. jestli splňuje vstupní kritéria pro kurz).
Pokud komise schválí OZP požadovaný kurz, je potřeba zaplatit vratný motivační
poplatek.
1. 3 000 Kč za rekvalifikační kurz v obvyklé hodnotě 9 000 až 18 000 Kč
2. 1 000 Kč za ostatní kurzy
Motivační poplatek jsme zavedli po neblahé zkušenosti, že co je zdarma to nemá
žádnou cenu. Studenti nebyli motivováni k pravidelné docházce a osobní aktivitě.
Motivační poplatek je studentovi vrácen v plné výši, pokud má 100% docházku na
kurz a složí požadovanou závěrečnou zkoušku.

3. Kdo jsou naši klienti?
Našimi klienty jsou OZP s různými typy i stupni zdravotního postižení, které se chtějí
dále vzdělávat. Od založení OZP Akademie prošlo našimi rekvalifikačními kurzy 35
studentů, z toho 11 OZP a rozvojově/vzdělávacími kurzy 50 studentů, z toho 11

OZP.
A co na naše kurzy říkají studenti?
Kurz Administrativní pracovník byl super. Jsem velmi ráda, že jsem tento kurz absolvovala, jelikož jsem si osvěžila základní vědomosti a navíc se mnohé přiučila. :)
Nové poznatky určitě využiji nejen v soukromém životě, ale rozhodně v pracovním
procesu. To se týče lektorů, tak všichni byli opravdu ohromní, nejenom jak uměli
látku podat a vysvětlit, ale také jim nebylo nepříjemné se pustit do otevřené diskuze. Rozhodně tento kurz doporučuji všem lidem, kteří na sobě chtějí pracovat a mají
chuť se vzdělávat bez rozdílu na jejich stáří. (Kateřina Šenfelderová)

Kurz Administrativní pracovník byl velice poučný a byla jsem s ním velice spokojená. Vzhledem k tomu, že jsem již dříve pracovala v administrativě, tak jsem některé
pasáže znala, ale spoustu nového jsem se dozvěděla. Hlavně jaká jsem já jako člověk
a na čem mám dále na sobě pracovat. Moc se mi líbily videoukázky jak komunikovat
s nepříjemnými klienty, které byly velice poučné. Zajímavé byly hry i scénky, kterých
jsme se zúčastnili. Atmosféra byla super. (Iveta Bartlová)
Kurz Lektor dalšího vzdělávání byl pro mě velmi přínosný. Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných informací a těším se, že si je vyzkouším v praxi. Nejvíc se mi
líbilo, jak nás lektorky zapojovaly do výuky, a tak bylo celé školení ještě zábavnější.
(Linda Váňová)
Ráda bych se podělila o svoji zkušenost s kurzem Jak komunikovat s obtížným klientem. V kurzu jsme se učili různé komunikační techniky – mně se třeba líbila metoda
otevřených dveří, jejíž kouzlo spočívá v tom, že nedáte člověku, který se chce hádat,
šanci, protože mu v podstatě dáte za pravdu. Atmosféra v kurzu byla velmi přátelská, naše lektorka Petra dala prostor všem zúčastněným a s každým probrala jeho
konkrétní situaci, co od kurzu očekává a potřebuje. Poučný byl také instruktážní film
s modelovými situacemi, které byly někdy k smíchu, někdy k pláči – ale takový je

život. (Maryna Pokorná)

4. Kde všude jsme nechyběli?
Job fair bez bariér - Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
V říjnu 2014 jsme se účastnili pracovního veletrhu pro osoby se zdravotním postižením Job Fair bez bariér. Pořadatelem této akce byla Nadace Charty 77 – Konto
Bariéry ve spolupráci s VŠE. Veletrhu se účastnili neziskové organizace a firmy zaměstnávající OZP. A protože jednou z překážek k nalezení pracovního uplatnění
bývá nedostatečná kvalifikace, představila zde OZP Akademie svoji širokou paletu
rekvalifikačních či rozvojových kurzů. Kromě možnosti absolvovat u nás různé kurzy
zde nechyběla ani nabídka našich aktuálních volných pracovních míst a to převážně
na pozice lektorů.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany –
Fond dalšího vzdělávání
Dne 22. 10. 2014 jsme se účastnili mezinárodní konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – ŠANCE PRO OBĚ STRANY. Konference byla
součástí projektu Vzdělávání osob se zdravotním postižením v rámci Fondu dalšího
vzdělávání. V dopoledním bloku vedli přednášky odborníci z ČR, ale i ze zahraničí
(např. z MPSV, FDV, ÚP či dalších organizací), kteří se aktivně zabývají zaměstnáváním OZP. Odpoledne proběhly tři paralelní workshopy, z nichž jeden vedly naše
lektorky OZP Akademie z.ú. – Petra Helebrantová a Kateřina Pavloková. Workshop
s názvem „Bariéry při vzdělávání dospělých s hendikepem“ se vydařil a odměnou

nám byla pozitivní zpětná vazba od účastníků.
Workshop na téma sociálního podnikání v Milovicích
11. 12. jsme se v Milovicích účastnili konference na téma sociální ekonomika a
podnikání, pořádanou v rámci projektu OP LZZ, „Kvalita sítě pobytových služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji“. Na konferenci
vystoupila ředitelka OZP Akademie Mirka Kroupová s příspěvkem: „Sociální podnikání a my, aneb jak to všechno začalo“. V příspěvcích byla vidět obrovská energie,
životní elán a optimistický přístup jednotlivých sociálních podnikatelů.
Spolupráce s MČ Praha 10
Navázali jsme užší spolupráci s odborem sociálním MČ Praha 10. Účastníme se komunitního plánování sociálních a návazných služeb na Praze 10. Ve spolupráci s MČ
Praha 10 jsme se tak více přiblížili k cílové skupině OZP, která se během roku dozvídala o našich službách.
Další spolupráce
Dále jsme během roku spolupracovali s místními i regionálními subjekty, zejména
s ÚP, neziskovými organizacemi a sociálními podniky v okolí. Nechyběli jsme ani
v médiích např. v Pražském deníku o nás vyšel článek „Handicap není překážkou“ či
v Abylimpijském zpravodaji „Kurzy zvyšují možnost zaměstnání“. V Hospodářských
novinách se o nás zmínili v kontextu soutěže Zaměstnanec roku „Nesmíme se vzdá-

vat, říká nevidomá lektorka, která získala titul Zaměstnanec roku“.

5. Jaké kurzy jsme pořádali?
V průběhu roku jsme pořádali řadu rekvalifikačních či rozvojových kurzů.
Úzce spolupracujeme se sociální firmou Nové horizonty s.r.o., s níž pořádáme
tyto rekvalifikační kurzy:
� Administrativní pracovník
� Lektor dalšího vzdělávání
� Intenzivní PC kurz pro začátečníky a mírně pokročilé
� On-line marketing a PR
Sama OZP Akademie z.ú. získala akreditace na tyto rekvalifikační či vzdělávací
kurzy:
1) MŠMT na rekvalifikační kurzy:
� Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku (40 hodin)
� Základy podnikání (120 hodin) – žádost v řízení

2) MPSV na kurzy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků:
� Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi (8 hodin)
� Efektivní metody výběru zaměstnanců (7,5 hodiny)
Žádosti v řízení:
� Základy asertivity v praxi (8 hodin)
� Úvod do komunikace v náročných situacích (7 hodin)
� Úvod do typologie osobnosti se zaměřením na MBTI – poznejte sami sebe a
druhé! (7 hodin)
� Mýty a omyly v rodinných financích (15 hodin)
Od založení OZP Akademie z.ú. proběhly tyto rekvalifikační kurzy:
� 4 běhy kurzu Lektor dalšího vzdělávání
� 4 běhy kurzu On-line marketing a PR
� 1 běh kurzu Administrativní pracovník
Z rozvojových kurzů jsme otevřeli tyto kurzy:
� Asertivita, aneb naučte se říkat NE!
� Komunikace s obtížným klientem
� Google aplikace
� Produktová fotografie pro
weby a e-shopy
� Koučování jako nástroj seberozvoje
� Kurz HTML a CSS 1
� Jak se nespálit při výběru
zaměstnanců
� Finanční gramotnost
� Workshop blogování
� Fotokurz pro realitní makléře
� AC pro personalisty
� Tvorba webových stránek
v redakčním systému Drupal
� Komerční využití sociálních sítí
� MS Excel pro začátečníky a
mírně pokročilé
� MS Word pro začátečníky a
mírně pokročilé
� Marketingové nástroje na
internetu
� Základy marketingu a marke-

tingové komunikace

6. Zaměstnanci, dobrovolníci a lektoři
Zaměstnanci
Zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením, hendikepovaní také plně
ovládli statutární orgány OZP Akademie z.ú. Během loňského roku prošlo u nás zaměstnáním 5 zaměstnanců, jejich úvazky byly velmi malé s ohledem na jejich specifické potřeby.
Lektorský tým
„Dáváme šanci nejen OZP studentům, ale také skvělým hendikepovaným lektorům“
Prioritou je v OZP Akademii porozumění specifickým potřebám hendikepovaných
studentů. Proto mají naši lektoři kromě své odbornosti vystudovanou také sociální
práci, speciální či sociální pedagogiku. Naší přidanou hodnotou jsou výborní lektoři, z nichž řada má tělesný nebo jiný hendikep, který jim umožňuje více porozumět
potřebám a situaci hendikepovaných studentů.
Dobrovolníci
Od samého počátku své existence spolupracuje OZP Akademie s dobrovolníky:
Miroslava Kroupová - lektor
Lenka Galajdová - finance a administrativa
Petra Helebrantová - lektorka, organizace kurzů
Michal Škarda - lektor
Veronika Jandíková - správa webu, grafika

Dominika Šolcová - psaní článků
Libuše Trnová - marketing a grafika
Hana Kosová - video, reportáže
Tomáš Černý - IT technik
Dále nás podpořili a děkujeme:
Společnosti Nové horizonty s.r.o. za finanční a věcné dary, za bezplatné zapůjčení
učeben a zpracování účetnictví. Dále společnosti Nové horizonty s.r.o. děkujeme za
výbornou spolupráci v rámci společného pořádání vybraných rekvalifikačních kurzů a
zařazování námi doporučených OZP studentů do jejich rekvalifikačních kurzů.

7. Naše úspěchy
V říjnu získala naše lektorka Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová od NROZP titul zaměstnanec roku se zdravotním postižením.

Kde nás najdete?
Sídlo firmy: Vlašim, Čs. armády 634, 258 01 (pouze pro písemný kontakt)
Kancelář a učebny: Kubánské náměstí 11, Praha 10, 100 00
Kontakt:
info@ozpakademie.cz
Mirka Kroupová – 605 222 388
Petra Helebrantová - 721 551 650
www.ozpakademie.info
www.ozpakademie.cz

