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Program

9:00 – 9:15 prezence 

9:15 – 9:30 úvodní slovo, představení projektu a jeho výstupů

9:30 – 10:00 hodnocení průběhu praxí mentory

10:00 – 10:15 hodnocení vzdělávání žáků i pedagogů lektory 

10:15 – 11:30 prezentace hodnocení jednotlivých partnerů

11:30 – 12:00 medailonek z realizace, dotazy, diskuse

12:00 – 13:00 občerstvení, možnost prohlídky firmy Ergotep



Cílem evaluačního workshopu je

 připomenutí cíle a obsahu projektu

 hodnocení projektu členy realizačního týmu

 výstupy z praxí pro žáky OZP

 motivace a oslovení cílových skupin

 možnosti další spolupráce a následné zapojení 

žáků (zejména OZP) do stáží



Celkové způsobilé náklady projektu 8 933 12,99 Kč

Doba realizace 11 měsíců – máme za sebou 6 měsíců

5 partnerů, 24 pracovních pozic

5 klíčových aktivit 

66 žáků osob se zdravotním postižením 1. týden

25 pedagogů proškolených v sociálním podnikání 

Realizace projektu  v číslech



Partneři projektu

Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně 
postižené, Brno

Obchodní akademie, odborná škola a praktická 
škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Dřevovýroba Otradov s.r.o.

Sdružení Neratov

Ergotep CSR Institut o.p.s.



Partneři se společenskou účastí

Konto bariéry77

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové



Realizace projektu

Byla zahájena akceptací Rozhodnutí dne 13.10.2014.

Realizace praktického vyučování začala 20.10.2014 
příjezdem 11 žáků z Brna a Janských Lázní. Dosud se 
1. týdne praxí zúčastnilo 66 žáků a k dnešnímu dni 
má oba týdny za sebou 18 žáků.

Semináři pro pedagogy prošlo celkem 25 pedagogů.



Komu je projekt určen

 zejména žákům se zdravotním postižením

 pedagogickým pracovníkům základních a středních 
škol, vedoucím pracovníkům základních a středních 
škol



Ergotep pro pedagogy

Cílem je vyškolit 100 pedagogů v oblasti sociálního 
podnikání.

Dvoudenní osmihodinové semináře, ubytování, strava

Znalost nového perspektivního oboru, kvalifikovaná 
podpora žákům OZP, připravenost na nové programové 
období 2014 - 2020



Dodavateli služeb jsou

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Košumberk

Auto Trutnov s.r.o.

Centrum Kociánka, Brno

Zlatovánek spol. s r.o., Polička

Elka – výrobna teplých jídel Proseč

U Toulovce – restaurace a další organizace



Význam partnerství v projektech

 nejsme na to sami

máme možnost se lépe vzájemně poznat

 spolupracujeme a pomáháme si

 společně budujeme a dosahujeme vytčených cílů.



Děkuji za pozornost

Ing. Jarmila Menšíková

Hlavní manažer projektu

mensikova.j@ergotep.cz


