Představení žadatele:
Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením)- ESPO, byl založen na základě dlouhodobých aktivit
zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je
veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.
Členové Evropského spolku pro OZP se snaží ve své práci přiblížit zdravotně postiženým spoluobčanům a činí
tak v oblasti poradenské (podpora zaměstnávání OZP, uplatnění na trhu práce aj.), ale především v oblasti
osobní spolupráce s místními speciálně- vzdělávacími a pečovatelskými institucemi, seniory, ale i širokou
veřejností. Z této iniciativy probíhá cyklus přednášek a besed na potřebná témata, přehlídky divadelního umu
klientů zmíněných institucí, dětí místních základních škol, či amaterských divadelních seskupení, koncertní
vystoupení talentovaných zpěváků a souborů, podpora výtvarné činnosti OZP v rámci interaktivních dílen,
výstav a presentací, či terapeutické lekce ve formě canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, aj. Jednou ze
stěžejních aktivit našeho spolku je především snaha pomoci hendikepovaným lidem zapojit se do běžného
života a probořit tak pomyslné bariéry mezi OZP a širokou veřejností, které je naše činnost rovněž otevřena. V
mnohém to hendikepovaní lidé dokážou sami, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snažíme
prostřednictvím aktivit, vyplývajících z našich projektů: Podané ruce, Podané ruce II., Podané ruce 2018,
Podané ruce 2019, Společnou cestou, Hudbou k dobré náladě.
Charakteristika organizace:
Dobrovolný spolek vyvíjející aktivity poradenského a volnočasového charakteru se zřetelem na posílení
psychosociální, fyzické, terapeutické, kulturně-společenské a informativně-vzdělávací efektivity ve vztahu k
cílové skupině zdravotně postižených občanům, seniorů i široké veřejnosti včetně pracovní, sociální a
společenské rehabilitace členů spolku sdružující výhradně OZP.
Typ poskytovaných služeb:
Hlavní činnost spolku podle stanov
a) podpora integrace OZP do běžného života majoritní společnosti i na trh práce, včetně pomoci při vyhledávání
vhodného zaměstnání
b) usnadnění a zprostředkování sociální i společenské komunikace mezi OZP a veřejností, snahy o eliminaci
sociálně-společenských bariér prostřednictvím společných aktivit kulturního, vzdělávacího i terapeutického
charakteru
c) obohacení života OZP, seniorů i široké veřejnosti formou pasivní i aktivní seberealizace v oblasti: 1) kulturněspolečenské (divadelní a koncertní vystoupení, výtvarná činnost, volnočasové aktivity se zaměřením na
konkrétní skupiny OZP), 2) výchovně-vzdělávací (přednášky, besedy, dílny, semináře, workshopy), 3)
terapeutické (canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hippoterapie)
d) zprostředkování možností v oblasti sociální turistiky pro OZP a seniory.
e) mezi klíčové aktivity patří nadále správa internetových portálů: www.eseznam.cz, www.handyhelp.eu, které
jsou zdrojem mnoha důležitých informací a sdělení o činnosti ESPA a z různých oblastí života se zaměřením na
zdravotně postižené občany.

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