Výroční zpráva 2011

Via Roseta o.p.s.

Činnost v roce 2011
V roce 2011 byl vypracován projekt výtvarné dílny.
Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit pracovní místa
pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně s mentálním a
kombinovaným postižením, kde si budou tito lidé moci osvojit potřebné
pracovní a sociální dovednosti a návyky a seznámit se základními pravidly
pracovně právních vztahů.
Dále chceme vytvořit tréninková místa pro 3 osoby s postižením denně a
placená pracovní místa pro 5 osob s postižením denně. Osoby se
zdravotním postižením, zde budou moci uplatnit i znalosti a dovednosti
získané studiem praktických oborů školy při Jedličkově ústavu či jiných
speciálních škol pro osoby s postižením nebo se naučit novým potřebným
dovednostem. Tato místa budou obsazena lidmi s mentálním a
kombinovaným postižením, kterým se dlouhodobě nedaří získat
zaměstnání na volném trhu práce.
V červenci 2011 byla podána žádost o podporu z ESF. Projekt byl
doporučen k financování, ale nakonec finanční podporu nedostal a byl
zařazen do zásobníku náhradních projektů.
Žádost o financování projektu z ESF bude znovu podána v roce 2012.

Výsledná finanční zpráva za rok 2011
Náklady

0

Výnosy

0

Výsledek

0
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Via Roseta o.p.s.
Společnost Via Roseta o.p.s.,IČ: 241 24 516, byla založena 12.7.2011.
v Praze.
Posláním naší obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně
prospěšných služeb.
Poskytování služeb občanům se zdravotním postižením s cílem
podpořit je v rámci procesu resocializace a integrace.
Provozování tréninkového pracoviště pro lidi se zdravotním
postižením, poskytování sociální a pracovní rehabilitace.
Pomoc handicapovaným při rozvoji směrem k maximální
samostatnosti a k uplatnění se na běžném trhu práce.
Zprostředkování nákupu a prodeje výrobků chráněných a
terapeutických dílen.
Informačně osvětové aktivity.
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