Stručný průběh realizace projektu
Září 2007
Kolaudace stavby
Propagace činnosti nové chráněné dílny
Závěrečný seminář
Slavnostní zahájení činnosti nové chráněné dílny
Uzavření pracovních smluv se zaměstnanci se zdravotním postižením
Vyúčtování projektu
Srpen 2007
Tisk metodiky a propagačních materiálů
Propagace činnosti nové chráněné dílny
Příprava závěrečného semináře
Červenec 2007
Vyhodnocení kvalifikačního programu
Výběr pracovníků se zdravotním postižením
Zkušební provoz dílny
Příprava metodiky a propagačních materiálů
Příprava závěrečného semináře
Červen 2007
Ukončení kvalifikačního programu
Zkušební provoz dílny
Příprava metodiky a propagačních materiálů
Květen 2007
Realizace kvalifikačního programu
Zkušební provoz dílny
Příprava metodiky a propagačních materiálů
Duben 2007
Zahájení zkušebního provozu dílny
Výběr účastníků kvalifikačního programu, celkem 8 osob
Zveřejnění 2.tiskové zprávy projektu
Zahájení kvalifikačního programu – 1.skupina, 4 účastníci
Březen 2007
Ukončení stavebních úprav U svaté Kateřiny
Dodávka a instalace technologie a vybavení dílny
Informativní setkání se zájemci o účast v kvalifikačním programu
Pobytová stáž u rakouského partnera
Únor 2007
Pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny
Příprava speciálního kvalifikačního programu „Ze stacionáře do práce“
Nabídka účasti v programu klientům DC Arpida, úřadům práce, agenturám podporovaného
zaměstnávání
leden 2007
vyhledávání a zpracování informací a podkladů souvisejících s provozem nové dílny
pravidelné sledování průběhu stavebních prací
jednání se společností KP projekt, s.r.o. – Poradenství a konzultace probíhajících a následných aktivit
v rámci realizace projektu
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny
prosinec 2006
sepsání a předložení 2. Průběžné zprávy o realizaci projektu
výběr dodavatele technologie tamponového tisku

zahájení přípravy programu „ Ze stacionáře do práce“
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny
listopad 2006
vydání 1. tiskové zprávy o projektu
předběžné vyhodnocení nabídek na dodání technologie tamponového tisku a PC technologie
uskutečnění 2.části pobytové stáže v Rakousku
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny
říjen 2006
absolvování stáží v Praktické škole DC Arpida a Štítného 3 v Č. Budějovicích - pracovní asistent
absolvování odborných exkurzí - TAMPO PLUS s.r.o., Printek s.r.o. - dodavatelé tamponové
technologie - pracovní asistent
uskutečnění 1. odborného semináře
obdržení nabídek od dodavatelů PC technologie
září 2006
podpis Smlouvy o dílo s firmou Jan Kakaščík, provádění staveb, projektová a inženýrská činnost
předání staveniště a zahájení stavebních prací
podpis Smlouvy o úvěru s ČSOB
zahájení výuky NJ pro uživatele služeb
jednání s Tiskárnou František Fiala - Spolupráce a domluvení stáže v tiskařské dílně
jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Heidenreichsteinu - Příprava 1.semináře
uskutečnění 1. pobytové stáže v Rakousku
obdržení nabídek od dodavatelů technologie pro tamponový tisk
příprava 1.semináře
srpen 2006
výběr dodavatele stavebních prací - díla " Chráněná dílna U svaté Kateřiny"
podpis Smlouvy o poskytování odborného poradenství se společností KP projekt, s.r.o.
zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby projektu a následný provoz nové chráněné dílny
vytvoření a rozeslání poptávky po PC technologii a technologii tamponového tisku
červenec 2006
absolvování odborných exkurzí - Chráněné bydlení a pracovní centrum Slapy, ÚSP Mačkov, Meritage,
spol. s r.o. - tampónové stroje - pracovní asistent
jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Týně nad Vltavou - Příprava 1.semináře a pobytové
stáže
jednání se společností KP projekt, s.r.o. - Poradenství a konzultace v rámci realizace projektu, návrh
Smlouvy o poskytování odborného poradenství
obdržení nabídek na dodání stavebních prací - díla " Chráněná dílna U svaté Kateřiny"
červen 2006
absolvování PC kurzů - Teorie počítačové grafiky, Corel Draw I. - pracovní asistent
jednání s DC Arpida a Praktickou školou Štítného 3 v Č. Budějovicích - Domluvení stáží v Praktické
škole
vytvoření a rozeslání Výzvy dodavatelům k podání nabídek na stavební práce
sepsání a předložení 1. Průběžné zprávy o realizaci projektu
květen 2006
sbírání podkladů pro zpracování základní kostry Metodiky pro tvorbu chráněné dílny
vyhledávání vzdělávacích a kvalifikačních programů pro kvalifikaci pracovního asistenta
vyhledávání a zpracování informací a podkladů souvisejících s realizací projektu
příprava podkladů Výzvy dodavatelům k podání nabídky na stavební práce
duben 2006
zahájení činnosti realizačního týmu projektu
zahájení výuky NJ pro pracovní asistenty
březen 2006

vydání Organizačního opatření, ošetřené dodatky k pracovním smlouvám pro členy realizačního týmu
projektu
výběr dodavatele služeb pro výuku NJ pracovních asistentů a uživatelů služeb
únor 2006
schválení žádosti o financování ze SF
sestavení realizačního týmu projektu (RT)
jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Heidenreichsteinu - Spolupráce při realizaci projektu

