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Bakalářská práce Moniky Hillebrandové o rozsahu 53 stran si klade za cíl vytvořit
projekt založení neziskové organizace pro realizaci rekreačních pobytů pro dospívající
a dospělé mentálně postižené. Práce je členěna do 3 kapitol.
V první kapitole je vymezen pojem mentální retardace. Autorka se soustřeďuje na
ty charakteristiky cílové skupiny, které jsou nezbytné pro připravovaný projekt. Uvádí
dále definici neziskových organizací, podmínky jejich vzniku a financování. Kapitola
je zakončeným nezbytným Public relation – aktivitou, která je důležitá pro fungování
těchto podnikatelsky neatraktivních činností.
Následující kapitola je věnována cíli a významu projektu. Pět vytyčených cílů je
velmi ambiciózní. Předpokládá přípravu zážitkového programu, který by se měl
podobat dovolené běžné populace. Autorka v podkapitole Přínos projektu popisuje též
jeho rizika (s.21).
Ve 3.kapitole je popsána realizace projetu. S pochopením problematiky jsou
popsány obě cílové skupiny, ke kterým jsou aktivity NO směřovány, legislativa a
podmínky poskytovaných služeb. První cílovou skupinou jsou mentálně retardovaní.
Neméně důležitá bude příprava pobytu pro skupinu druhou, která je velmi
heterogenní. Tvoří ji příbuzní nebo známí MR, ÚSP, další organizace zajišťující péči
o MR a v neposlední řadě ti, kteří budou poskytovat ubytování a další služby.
Důležitou částí kapitoly je pasáž věnovaná personalistice.
Podkapitola 3.6. obsahuje metodiku tvorby pobytových programů. V této části
práce je několik velmi dobrých postřehů (např. s. 39). Neméně důležitá je část
věnovaná financování, kde autorka uvádí různé formy získávání finančních
prostředků. Práce je doplněna přílohami nezbytnými po praktickou realizaci projektu.
Pokud by se podobná práce realizovala byla by dalším významným krokem
podporujícím integraci dospělých MR. V práci postrádám několik informací.
Jejich doplnění by mohlo být součástí obhajoby.
1. Máte nějaké zkušeností s MR? Proč jste si vybrala právě tuto skupinu?
2. Středně těžká MR – čím se dospělí liší od dítěte ve 4.ročníku ZŠ? (s.11)
3. 2.4. Inovativnost projektu – v čem mohou být výhody a nevýhody v porovnání
s organizacemi poskytujícími tuto aktivitu jako vedlejší činnost?
4. Lze nějakým způsobem zabránit přístupu na rekreační pobyt obtížně
zvladatelným jedincům?
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě.
Klasifikace v závislosti na dopovědi na výše uvedené otázky : výborně – velmi dobře
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