PRAHA – 2. ŘÍJNA 2014

I letos Srdcerváči rozdávají peníze. Přihlaste se!
Podnikáte jako OSVČ a jste osobou zdravotně postiženou? Máte nápad, který pomůže dát práci
lidem s postižením? Přihlaste se do grantového programu projektu Srdcerváči. Uzávěrka
grantového řízení je 15. listopadu 2014.
Za první čtyři týdny se podařilo týmu Srdcerváčů získat více než 300 000 korun. A to nejen
prostřednictvím unikátního katalogu dárků a zážitků, kolekce „Originál design Srdcerváči“, kterou
tvoří mimo jiné speciální červené víno a číše s nápisem Srdcerváči v Braillově písmu, ale i díky první
aukci raritního černého dresu pražské Sparty. Dražba vynesla více než 20 000 korun.
Každý týden katalog přináší více jak 50 nových položek. Pokračuje i série aukcí neobyčejných zážitků
ve spolupráci s AUKRO.cz. Právě probíhá dražba „Den s Miroslavem Kalouskem v Poslanecké
sněmovně“ a dále připravujeme „Den s Romanem Paulusem v kuchyni hotelu Alcron“.
Letošní ročník je druhý v pořadí a navazuje na loňskou úspěšnou kampaň, která pomohla zaměstnat
více než 600 handicapovaných. „Cílem Srdcerváčů je ukázat, že osoby se zdravotním postižením umí
pracovat, že umí vykonávat kvalitní a konkurenceschopnou práci. Ale ne vždy my, naše zdravá
populace, to vidíme kolem sebe,“ přibližuje poslání kampaně ředitelka Nadačního fondu Hana
Potměšilová.
Více informací, a to včetně pravidel grantového řízení, najdete na www.srdcervaci.cz či na stránkách
nadačního fondu www.nfozp.cz.
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Partneři projektu:

O nadačním fondu NFOZP
Kampaň organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který vznikl v roce 2007 v
reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých
prostředků neustále zlepšovat. NFOZP je jedinou neziskovou organizací, která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak
věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které
postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.
Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, týkající se neziskového sektoru,
zaměstnanosti a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Patří mezi ně každoroční kampaně, zaměřené
proti strachu ze zaměstnávání handicapovaných osob (kromě fyzického postižení třeba i s lupénkou nebo roztroušenou
sklerózou) či organizace prestižní soutěže "Zdravotně postižený zaměstnanec roku" a spolupráce na odborném vedení sekce
OZP na portálu Práce.cz. Spuštěn byl také projekt půlročních stáží zdravotně postižených studentů a absolventů vysokých
škol. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na internetových stránkách fondu.
Jedním z nejúspěšnějších je projekt ochranné známky Práce postižených. Ta vytváří systém, podmínky a možnosti pro
označování výrobků a služeb, které prokazatelně pocházejí od zdravotně postižených osob. Jejím účelem je především
zviditelnit tuto práci jako kvalitní a konkurenceschopnou. Tým fondu je složen s odborníků na právo, neziskový sektor,
personalistiku, marketing, PR a účetnictví a pracuje převážně na dobrovolnické bázi. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se
zdravotním handicapem. Více na: www.nfozp.cz
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