Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.
Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

Vážení rodiče,
občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec realizuje ve spolupráci s Vaší školou
(Základní škola, Liberec, Křížanská 80, Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7)
a v souladu s Místním plánem inkluze Statutárního města Liberec
projekt ,,Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“.
Projekt je zaměřený na žáky 7., 8. a 9. tříd. Jeho cílem je především žáky motivovat
a podpořit je v přípravě na další studium a tím přispět k jejich budoucímu uplatnění
i na trhu práce. Všechny aktivity projektu budou poskytovat podporu především
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), ale zároveň i jejich
spolužákům, kamarádům.
Projektové aktivity jsou pro děti, rodiče, učitele a veřejnost poskytovány zdarma.
Projektové aktivity:
1) Aktivity v rámci výuky
a. exkurze do několika firem v Libereckém kraji
b. projektové dny, během nichž žáci navštíví několik typů dílen a vyzkouší
si zde různé druhy práce
2) Volnočasové aktivity
a. kroužky (keramika, plstění, pletení košíků, malování na hedvábí, vaření)
b. sportovní a zážitkové akce
c. skupinové workshopy určené nácviku sociálních dovedností pro
pracovní uplatnění
d. víkendové workshopy zaměřené na sebepoznání a přípravu na
pracovní pohovor
e. doučování ve škole
3) Workshopy, odborné semináře pro rodiče, odbornou i laickou veřejnost
k různým tématům z oblasti vzdělávání žáků se SVP/společného vzdělávání
Vstup Vašeho dítěte do projektu je dobrovolný, podmíněný Vaším písemným
souhlasem a spoluprací v rámci projektu.
Všechny aktivity projektu zabezpečuje tým odborníků, složený z profesí: speciální
pedagog, sociální pracovník, ergoterapeut a psycholog. Tento tým pracuje v úzké
součinnosti s pedagogy školy, rodiči, případně dalšími odborníky.
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Více o projektu:
Na začátku projektu absolvuje každý žák se SVP diagnostiku, která pomůže určit
jeho silné stránky a možnosti ve vztahu k výběru a volbě dalšího studia a budoucího
pracovního uplatnění. Na základě této diagnostiky pak tým odborníků pod vedením
speciálního pedagoga sestaví Plán rozvoje žáka s doporučením jaké dovednosti,
kompetence a znalosti rozvíjet. Při naplňování tohoto plánu bude tým odborníků plně
k dispozici jak žákovi, tak učiteli (případně asistentovi pedagoga), rodičům. Speciální
pedagog bude navštěvovat spolupracující školy.
Dle doporučení a individuálních preferencí shrnutých v Plánu rozvoje žáka budou
také organizovány dva typy exkurzí/ prohlídky firem v Libereckém kraji. Exkurze
budou integrovanou součástí výuky. První typ exkurze bude určen celé třídě, ve které
se žák učí. Druhý typ bude určen dětem se SVP a bude cílen do firem, kde pracují
zdravotně znevýhodnění zaměstnanci.
Součástí dalších projektových aktivit bude např. nabídka volnočasových kroužků,
či možnost zapojení se do různých společných integračních akcí.

Praxe ukazuje, že čím dříve se dospívající děti se SVP začnou připravovat
na začlenění do společnosti a seznamovat se s trhem práce, tím větší je šance,
že budou moci v dospělém věku pracovat v oboru, který je baví.

Milí rodiče, těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Za projektový tým
Bc. Lenka Bobvošová
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Kontakty pro více informací:
Mgr. Bc. Vladimír Drahoš, mobil 607662007
Bc. Lenka Bobvošová, mobil 602440731
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