Zpráva o zahájení realizace projektu
aneb máme za sebou první dva měsíce
Asi se to nezdá, ale spousta zdánlivých maličkostí a relativně snadných
činností spojených s přípravou realizace našeho projektu, byla ve svém
výsledku časově i organizačně velice náročná. Celý realizačním tým se v
uplynulém dvouměsíčním období, aby projekt z přípravné fáze pokročil
do fáze realizační.
Od začátku letošního roku, tedy s menším časovým předstihem než bylo
samotné datum zahájení realizace se scházel realizační tým, který
postupně připravoval podmínky pro úspěšný start.
Došlo k obsazení všech pracovních pozic. Projekt počítal s konkrétními
lidmi na pozice projektový manažer a odborný metodik-kouč. Ostatní
pozice bylo nutné obsadit.
Realizační tým pracuje v této podobě:
Projektový manažer –vedoucí projektu: Radka Vaňasová
Koordinátor klíčových aktivit a cílové skupiny: Ing. František Blažek
Odborník aktivizace pracovní způsobilosti mentálně znevýhodněných
zaměstnanců: Jiří Prokop
Odborný metodik –kouč: Zdeněk Pankrác
Odborný garant evaluace: Bc. Kateřina Hanousková
Lektor zajištění přípravy na zkoušku úpravy a opravy oděvů: Jana
Baťhová
Lektor zajištění přípravy na zkoušky brašnář: Michal Sedlák
Realizace i administrace projektu se koná ve vlastních prostorách
družstva Drutěva. Díky drobným úpravám jedné z místností se podařilo
vytvořit vhodný prostor pro práci s cílovou skupinou.
V průběhu pilotního interaktivního setkání ještě před samotnou oficiální
realizací projektu se prostor osvědčil a plně vyhovuje potřebám cca 10
členné skupiny. Tento počet osob je vzhledem ke specifice postižení a
zvláště pak k udržení pozornosti a aktivity hraniční i přesto, že k
upoutání pozornosti je využívána audiovizuální technika, která byla zatím
to účelem v rámci projektu pořízena.
Před samotným zahájením docházel odborný metodik - kouč po celý
měsíc do jednotlivých dílen Drutěvy a postupně připravoval cílové
skupiny na činnosti, které je budou v průběhu realizace čekat.
Ze všech aktivit je pořizována fotodokumentace, kterou je možné
shlédnout jak na těchto stránkách, tak i v prostorách Drutěvy. Na
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dílnách jsou umístěny nástěnky s postupně doplňovanými fotografiemi,
tak jak běží čas i projekt. Tato fotodokumentace je velice důležitou
součástí realizace projektu. Pro mentáln ě postižené zaměstnance je
velice důležité a motivující vidět nejen sebe, ale i své kolegy při určité
činnosti a mít možnost ne na sebe podívat i z jiného úhlu pohledu.
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