Představení žadatele:
Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postiením)- ESPO, byl zaloien na základě dlouhodobých aktvvt
zakládajících členů spolku v oblast vntegrace osob se zdravotním postiením dne 25. lvstopadu 2014. Spolek je
veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spvsovou značkou L 13940.
Členové Evropského spolku pro OZP se snaií ve své prácv přvblíivt zdravotně postieným spoluobčanům a čvní
tak v oblast poradenské (podpora zaměstnávání OZP, uplatnění na trhu práce aj.), ale především v oblast
osobní spolupráce s místnímv specválně- vzdělávacímv a pečovatelskýmv vnsttucemv, senvory, ale v švrokou
veřejnost. Z této vnvcvatvy probíhá cyklus přednášek a besed na potřebná témata, přehlídky dvvadelního umu
klventů zmíněných vnsttucí, dět místních základních škol, čv amaterských dvvadelních seskupení, koncertní
vystoupení talentovaných zpěváků a souborů, podpora výtvarné čvnnost OZP v rámcv vnteraktvních dílen,
výstav a presentací, čv terapeutcké lekce ve formě canvsterapve, dramaterapve, muzvkoterapve, aj. Jednou ze
stěiejních aktvvt našeho spolku je především snaha pomocv hendvkepovaným lvdem zapojvt se do běiného
ivvota a probořvt tak pomyslné barvéry mezv OZP a švrokou veřejnost, které je naše čvnnost rovněi otevřena. V
mnohém to hendvkepovaní lvdé dokáiou samv, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snaiíme
prostřednvctvím aktvvt, vyplývajících z našvch projektů: Podané ruce, Podané ruce II. Společnou cestou,
Hudbou k dobré náladě.
Charakteristka organizace:
Dobrovolný spolek vyvíjející aktvvty poradenského a volnočasového charakteru se zřetelem na posílení
psychosocvální, fyzvcké, terapeutcké, kulturně-společenské a vnformatvně-vzdělávací efektvvty ve vztahu k
cílové skupvně zdravotně postiených občanům, senvorů v švroké veřejnost včetně pracovní, socvální a
společenské rehabvlvtace členů spolku sdruiující výhradně OZP.
Typ poskytovaných služeb:
Hlavní činnost spolku podle stanov
a) podpora vntegrace OZP do běiného ivvota majorvtní společnost v na trh práce, včetně pomocv přv vyhledávání
vhodného zaměstnání
b) usnadnění a zprostředkování socvální v společenské komunvkace mezv OZP a veřejnost, snahy o elvmvnacv
socválně-společenských barvér prostřednvctvím společných aktvvt kulturního, vzdělávacího v terapeutckého
charakteru
c) obohacení ivvota OZP, senvorů v švroké veřejnost formou pasvvní v aktvní seberealvzace v oblast: 1) kulturněspolečenské (dvvadelní a koncertní vystoupení, výtvarná čvnnost, volnočasové aktvvty se zaměřením na
konkrétní skupvny OZP), 2) výchovně-vzdělávací ( přednášky, besedy, dílny, semvnáře, workshopy), 3)
terapeutcké (canvsterapve, dramaterapve, muzvkoterapve, hvppoterapve)
d) zprostředkování moinost v oblast socvální turvstky pro OZP a senvory.
e) mezv klíčové aktvvty patří nadále správa vnternetových portálů: www.eseznam.cz, www.handyhelp.eu, které
jsou zdrojem mnoha důleivtých vnformací a sdělení o čvnnost ESPA a z různých oblast ivvota se zaměřením na
zdravotně postiené občany.

"Člověk hendikepovaný pozná své skryté zdroje sil teprve tehdy, když se s ním jedná jako se zdravým."
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