
Zkušenosti 

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ LIDÍ 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAKO 

NEDÍLNÁ SOUČÁST JEJICH INTEGRACE 

Jaromír Hublar 

Anotace: Autor v následujícím textu prezentuje své praktické zkušenosti získané během lektorské 
činnosti v Asociaci TRIGON v Ostravě a při pracovní terapii s klienty Vincentina - PSS ve Štern-
berku. Shrnuje současné problémy pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením, včetně 
lidí s těžším stupněm mentálního a kombinovaného postižení. Poukazuje na důležitost práce pro 
každého člověka. Dává do přímé souvislosti současný proces transformace některých pobytových 
zařízení ústavního typu pro lidi se zdravotním postižením směřující k integraci a inkluzi těchto 
lidí s jejich pracovním uplatněním a kvalitou života. Seznamuje s pracovními rekvalifikacemi osob 
se zdravotním postižením jako vhodnou možnosti ke zvýšení uplatnění na otevřeném trhu práce. 

Klíčová slova: kvalita života, lidé se zdravotním postižením, lidé s mentálním postižením, lidé 
s těžším stupněm mentálního postižení, pracovní uplatnění, zaměstnavatelé, integrace, inkluze, 
transformace, deinstitucionalizace, exkluze. 

Práce je pro většinu lidí nedílnou 
a samozřejmou součástí života. Slouží 
nejen pro zajištění obživy, ale díky ní lze 
uspokojovat své základní lidské potřeby 
a vést nezávislý život. Spokojenost s pra-
cí a seberealizace v ní přispívají ke zvý-
šení kvality života. Práce je důležitá pro 
vrůstání člověka do společnosti, díky ní 
přebíráme sociální role. Problémy však 
nastávají při jej ím hledání. Vyvstává tu 
mnoho překážek, které aktuálně souvi-
sejí zejména s vysokou nezaměstnaností. 
U lidí se zdravotním postižením je tato 
situace ztížena řadou dalších faktorů 
vyplývajících z povahy jejich zdravotní-
ho postižení, ale také z důsledků tohoto 
postižení. Nejsou nastaveny podmínky, 
ve kterých by tito lidé mohli uplatnit své 

zbytkové pracovní schopnosti. Mohou 
tak vyrůstat v určité sociální izolaci, mít 
omezené sociální kontakty a nedosta-
tečné informace o okolním světě. Nejsou 
s to posoudit vlastní schopnosti a do-
vednosti uplatnitelné na trhu práce. Ale 
především nemohou dosáhnout stejných 
pracovních výkonů jako lidé bez posti-
žení. To všechno j im ztěžuje možnost 
získání vhodného zaměstnání. Vytváří 
se tak závažný sociální problém - nízká 
zaměstnanost lidí se zdravotním posti-
žením. Bohužel zaměstnavatelé většinou 
neznají pozitivní příklady pracovního 
uplatnění lidí s postižením a ani jiné 
zaměstnavatele, kteří mají s touto pro-
blematikou zkušenosti. Jejich pohled 
na zdravotně postižené lidi je zkreslený 
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vlivem přetrvávajících předsudků vůči 
nim. Výsledkem je sociální vyloučení 
zdravotné postižených - exkluze, čímž 
se uzavírá bludný kruh, ve kterém se tito 
lidé nacházejí. 

V současné dobé se velmi často hovo-
ří a píše o začleňování osob se zdravot-
ním postižením mezi béžnou populaci, 
tedy o jejich integraci, resp. inkluzi, ale 
v jakési obecné roviné. Totéž lze vztáh-
nout na obsah transformace a deinsti-
tucionalizace velkokapacitních pobyto-
vých zařízení sociálních služeb. Sílí tak 
dojem, že výše uvedené procesy nejsou 
reálné uskutečňovanými zménami, ale 
že se témito pojmy jen formálné operuje 
a za skutečné jsou pouze vydávány. Jako 
by ustupovala do pozadí sama podstata 
véci a proces, který se tady má odehrát -
zvýšení kvality života lidí se zdravotním 
postižením. 

Zvýšení kvality života téchto lidí ne-
znamená pouze zajištění podmínek k by-
dlení mezi ostatními občany, ale mělo by 
být neseno především změnou přístupu 
k nim. Zajistit lidem se zdravotním po-
stižením bydlení v běžném prostředí je 
bezesporu náročné a záslužné. Ještě dů-
ležitější je pomoci j im nalézt smyslupl-
nou životní náplň. Tou se především jeví 
produktivní pracovní činnost. 

To však předpokládá zamyšlení, zda 
jsme schopni tyto lidi přijímat jako naše 
spoluobčany a sousedy s právem svobodně 
se rozhodovat a zapojovat se do „normál-
ního" života, zda jsme schopni je nejen to-
lerovat, ale ve vzájemném styku i respek-
tovat jejich odlišnosti, zda jsme ochotni 
s nimi pracovat na jednom pracovišti atd. 

Vstup na pracovní trh je pro plnou 
integraci osob se zdravotním postižením 
nutná podmínka, která vyžaduje indivi-
duální řešení situace u každého zdravot-
ně postiženého. Někteří tito jedinci jsou 
schopni se s důsledky svého postižení 
vyrovnat poměrně snadno a přizpůsobit 
se prostředí i lidem na pracovišti. Jiní to 
nedovedou nebo se tomu i brání a v pra-
covním procesu selhávají. Aby se tomu 
předešlo, je nutno brát ohled na limi-
ty jejich možností a také mít na zřeteli 
jejich osobnostní rysy. Tito lidé mohou 
mít méně srozumitelný řečový projev, 
který můžeme podpořit vhodným al-
ternativním komunikačním systémem. 
U osob s mentálním postižením je čtení 
s porozuměním, psaní a počítání závislé 
na hloubce jejich postižení. Z tohoto dů-
vodu jim musíme vše potřebné specific-
kým způsobem vysvětlit. 

V zásadě víme, co je pro docílení 
úspěšné integrace v individuálním pří-
padě potřeba zařídit, ale zásadním systé-
movým problémem v této oblasti zůstává 
spolupráce státních resortních institucí, 
jakož i státu a občanského sektoru. Již 
Národní plán vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením 
v roce 1998 upozorňoval na skutečnost, 
že v důsledku konkurenčního prostředí 
tržní ekonomiky dochází k úbytku pra-
covních příležitostí vhodných pro obča-
ny se zdravotním postižením. Hospo-
dářská krize posledních let nepříznivou 
situaci lidí se zdravotním postižením při 
vstupu na trh práce ještě víc prohloubila. 
Navzdory tomu se v České republice pře-
ce jen o reformu způsobu podpory lidí se 

1001 



Zkušenosti 

zdravotním postižením snažíme a mů-
žeme pozorovat i postupné kvalitativní 
zmény v přístupu společnosti k nim. 

Setrvale nejméně optimistický vý-
hled v získávání pracovního uplatnění 
mají lidé s mentálním postižením a lidé 
s kombinovaným postižením. Je však 
nutné si uvědomit, že i když budou mít 
lidé s mentálním postižením zpřístup-
něny podobné možnosti jako ostatní, 
bez kvalitní přípravy na běžný i profes-
ní život a bez specifické podpory je ne-
budou schopni využít. Jádro problému 
spočívá v jejich omezených osobnost-
ních předpokladech a v neobjektivním 
posuzování vlastního pracovního po-
tenciálu i možné profesní budoucnosti. 
Právě proto je nutné posuzovat je indivi-
duálně, nestavět jen na jejich omezeních 
a nedostatcích, ale nalézat u nich třeba 
i jen náznaky schopností a nadání a ty 
rozvíjet! Výhodou může být i fakt, že li-
dem s mentálním postižením vyhovuje 
zaběhlý, neměnný program, takže jim 
vyhovuje stejná a stereotypně se opaku-
jící práce. Většinou zůstávají věrni své 
práci po dlouhou dobu. Rutinní a jed-
notvárné práce, většinou málo honoro-
vané, bývají pro jiné uchazeče o zaměst-
nání málo atraktivní a fluktuují v nich. 
Když ale zaměstnavatel přijme člověka 
s mentálním postižením, získá spolehli-
vého pracovníka, který nemá přehnané 
nároky na mzdu a práce si váží. Může 
pak efektivně využít kvalifikované síly 
na práce odborné. 

Velká část lidí s mentálním postiže-
ním, doposud žijících ve velkokapacit-
ních pobytových zařízeních sociálních 

služeb, má motivaci a chuť pracovat. 
Schází j im však zkušenosti a hlavné 
možnosti pracovního uplatnění mimo 
zařízení, ve kterém žijí. Jsou sice ve-
deni k různým kreativním činnostem, 
zacvičují se k jednoduchým pracovním 
úkonům, ale pouze uvnitř svého poby-
tového zařízení. I když tu dosahují po-
kroků a zvládnou si osvojit celou řadu 
pracovních znalostí, dovedností a návy-
ků, jejich uplatnění většinou začíná, ale 
i končí právě jen v těchto pobytových 
zařízeních. Jediným průkazným dokla-
dem schopností těchto lidí je prezenta-
ce výsledků jejich činnosti na výstavách 
a prodejních akcích konaných mimo 
areál zařízení. 

Velkou šancí k uskutečnění pozi-
tivních změn ve prospěch lidí se zdra-
votním postižením je proces nazývaný 
transformace a deinstitucionalizace, 
který zasáhl prozatím pouze několik 
velkých pobytových zařízení v naší re-
publice. Hlavní priority tohoto procesu 
jsou vyjádřeny ve vládním dokumentu 
„Koncepce podpory transformace po-
bytových sociálních služeb v jiné druhy 
sociálních služeb, poskytovaných v při-
rozené komunité uživatele a podporu-
jící sociální začlenění uživatele do spo-
lečnosti". Jejich podpora pak vychází 
z „Národního rozvojového plánu pro 
období 2007-2013" a „Národního strate-
gického referenčního rámce 2007-2013" . 
Otázkou a velkou výzvou však je, jak do-
kážeme tuto nabízenou možnost, dotač-
né podporovanou finančními prostřed-
ky z evropských sociálních fondů, pro né 
skutečně využít. Není nejpodstatnější, 
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jaké domky či byty pro né zajistíme, ale 
- opakované zdůrazňuji - jakou náplň 
života j im v nich nabídneme a jakou fak-
tickou životní perspektivu jim otevřeme. 

Jedna z možností, jak lidem se zdra-
votním postižením, včetné lidí s posti-
žením mentálním a kombinovaným, 
pomoci k pracovnímu uplatnění, je in-
dividuálně zacílená pracovní rekvalifi-
kace. S tím má bohaté zkušenosti a vy-
kazuje v tom i dobré výsledky Asociace 
T R I G O N se sídlem v Ostravé-Porubě. 
Asociace vznikla v roce 2006 a jejím 
posláním je tvořit a realizovat obecně 
prospěšné projekty zaměřené na pomoc 
lidem znevýhodněným v důsledku zdra-
votního postižení, rizikovým skupinám 
dětí a lidem ohroženým sociálním vy-
loučením. Asociace j im nabízí služby 
v tomto organizačním rámci: 
• aktivizační a motivační středisko, 
• agentura podporovaného zaměstnávání, 
• chráněné bydlení, 
• program celoživotního vzdělávání. 

Aktivizační a motivační středisko 
usnadňuje pracovní integraci. Zamě-
řuje se hlavně na jedince dlouhodobě 
nezaměstnané, kteří ztratili pracovní 
návyky, pozbyli i pracovní dovednosti 
a z těchto důvodů nejsou schopni nalézt 
zaměstnání. Účastníci aktivizačních 
programů jsou nejdříve cíleně přípravo^ 
váni na získání a udržení určité pracov-
ní pozice (výuka ovládání PC včetně zá-
kladů práce s textovými a tabulkovými 
editory, psaní životopisů a motivačních 
dopisů, využívání internetu a elektro-
nické pošty, nácvik dovednosti jednání 
s potenciálním zaměstnavatelem). Pra-

covní dovednosti pak nabývají v textilní 
a dřevařské dílné a na zahradě, kde se 
učí základním technikám od zpracování 
materiálů, výroby jednoduchých výrob-
ků až po techniky složitější s ohledem 
na individuální možnosti účastníka. 

V poradensko-motivačním pro-
gramu aktivizačního a motivačního 
střediska se sami pracovníci Asociace 
snaží porozumět lidem nacházejícím se 
v obtížných životních situacích, aby byli 
schopni navrhovat a zařizovat opatření 
vedoucí k jejich prospěchu. 

V budově Asociace jsou zřízeny cvič-
né pracovní dílny - dřevařská, montáž-
ní, zámečnická a textilní, je tady pra-
coviště pro PC a přidružen je i provoz 
údržby budovy a prací na zahradě. Pro-
gramy dílen jsou zaměřeny na jednodu-
ché pracovní činnosti, které je možné 
si postupné osvojovat a rozvíjet. Cílem 
těchto programů je nabytí nejen pra-
covních dovedností, ale i vypracování 
návyků sociálních (pravidelná docház-
ka, pracovní tempo, nabytí výkonnosti 
v určitém čase, jakož i zodpovědnost 
za vykonanou práci a schopnost praco-
vat nekonfliktně s ostatními „kolegy"). 
Provoz pracovních dílen je přizpůsoben 
potřebám a zdravotnímu stavu klientů 
- funguje tu individuální pomoc pra-
covních asistentů při názorném vedení, 
zaučení, užití zvláštních pracovních po-
stupů na strojních zařízeních. Pracuje 
se v časové kratších blocích a využívá 
se speciálních pomůcek pro usnadnění 
práce s ohledem na postižení pracovní-
ka. Pravidelný režim a pracovní činnost 
má prokazatelně pozitivní vliv na sta-
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bilizaci psychického stavu a vnějšího 
projevu osob, které služby poradensko-
-motivačního charakteru využívají. Toto 
pojetí pracovní rehabilitace tak naplňuje 
dikci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti. 

V rámci aktivizačního a motivační-
ho střediska pracuje ještě Terapeutický 
klub, kde si klienti nacvičují korektní 
vzorce společenského chování, aktivní 
a smysluplné využívání volného času, 
posilují pocit vlastní odpovědnosti a so-
běstačnost. Samozřejmě toto vše se ne-
obejde bez kvalifikovaného pracovního 
a psychologického poradenství. 

Když tuto fázi přípravy pro vstup 
do zaměstnání klienti ukončí, tak vědí, 
o jakou práci se mohou ucházet, resp. 
v jakém zaměstnání by naopak byli li-
mitováni svým zdravotním postižením. 

Svoji důležitost pro klienty Asocia-
ce má hudební skupina T R I G O N Bend 
(zpěv a hra na hudební nástroje - kytara, 
flétna, bubínky), ve které nacházejí pro-
stor pro tento typ seberealizace, prožitky 
radosti a sebedůvěry. 

Aktivizační a motivační středisko 
neposkytuje sociální služby podle záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
to znamená, že k nim nemá potřebnou 
registraci podle uvedeného zákona. 

Agentura podporovaného zaměst-
návání pomáhá při vyhledávání vhod-
ného zaměstnavatele a vstupu do pra-
covního vztahu. Cílovou skupinou jsou 
lidé, kteří v důsledku svého postižení 
nemají schopnost samostatně získat 
a zachovat si vhodné zaměstnání a po-
třebují odbornou individuální podporu. 

Klienti agentury mají k dispozici tzv. 
JOB kluby, ve kterých „trénují" orien-
taci na trhu práce, navozuje se aktivní 
vyhledávání pracovní příležitosti, psaní 
životopisu, motivačního dopisu, odpo-
vědí na inzeráty a řešení situací, které 
mohou v přijímacím řízení nastat. Na-
bývají zde také znalosti o náležitostech 
pracovní smlouvy, resp. dohody o pra-
covní činnosti. Řeší tu modelové pracov-
ní problémy a cvičí způsob komunikace 
se zaměstnavatelem a spolupracovníky. 
Cílem agentury je poskytování indivi-
duální pomoci znevýhodněným uchaze-
čům o zaměstnání k návratu na otevře-
ný trh práce. (Pozn.: Asociace T R I G O N 
je registrovaným poskytovatelem služby 
podporovaného zaměstnávání u České 
unie podporovaného zaměstnávání.) 

Chráněné bydlení. Asociace TRI-
GON ve spolupráci s městským obvo-
dem Moravská Ostrava a Přívoz provo-
zuje chráněné bydlení ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
To znamená, že je registrovaným posky-
tovatelem této sociální služby v souladu 
s pravomocným rozhodnutím Krajského 
úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 
14 .8 .2009 . Cílovou skupinu tvoří přede-
vším osoby s psychiatrickou diagnózou 
a osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním. Bydlení je zajištěno v samostatných 
bytových jednotkách obytných domů. 
Asociace má k dispozici čtyři jednopo-
kojové byty (každý je vybaven kuchyň-
kou) v Ostravé-Přívoze. Aktuálně jsou 
plně využity. 

Program celoživotního vzdělávání. 
Asociace T R I G O N získala pro tento typ 
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vzdělávání akreditaci Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR. Z tohoto titulu je 
pověřena realizací vzdělávacích progra-
mů s celostátní platnosti - jde o rekva-
lifikační kurzy pro obory aranžér, po-
mocník při zednických pracích, údržbář, 
pracovník v sociálních službách. 

V roce 2011 byl zahájen projekt 
„Komplexní program zvýšení kompe-
tencí pro usnadnění přístupu osob se 
zdravotním postižením na otevřený trh 
práce" (KOMPRO). Projekt je financo-
vaný z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu 
„Lidské zdroje a zaměstnanost" a ze 
státního rozpočtu ČR. Vzdělávací pro-
gram tohoto projektu byl akreditován 
Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. Předpokládaný počet 
účastníků je 50 osob; ty pak vstupují 
do odstupňovaných fází školicího pro-
gramu podle vyhodnocení jejich indi-
viduálních potřeb a tím se zvyšuje jejich 
uplatnitelnost na trhu práce. Hlavním 
cílem je vytvoření provázané nabídky 
činností posilujících možnost reálné 
pracovní integrace. I v těchto případech 
se využívá cíleného poradenství, JOB 
klubů a dalších podpůrných prostředků 
k získání vhodného pracovního místa 
a jeho udržení. Je poskytována i pomoc 
při zajištění samostatného bydlení. Vše 
cílí k úspěšnému absolvování rekvalifi-
kačních kurzů. Před přijetím do nich se 
osvědčila aktivizace uchazečů v moti-
vačním programu. 

Kurz „Aranžér" byl zahájen 1. září 
2011 a naplněn zájemci hned po zveřej-
nění nabídky. Zakončen byl 30. 11. 2011 

závěrečnou zkouškou a završen získáním 
„Osvědčení o rekvalifikaci". Tento kurz 
obsahoval výukové bloky: komunikace 
a etika, tranzitní program, technologie, 
bezpečnost práce, nauka o textilu, na-
uka o papíru, nauka o plastech, nauka 
o práci se dřevem, vazby květin - aran-
žérské práce. Zvládnutí tříměsíční výuky 
a získání osvědčení s celostátní platností 
představuje pro absolventy kurzu, vedle 
zvýšení sebevědomí, podstatné rozšířeni 
možností při hledání zaměstnání. Bylo 
charakteristické, že účastníci kurzu při-
stupovali k probíraným tématům velice 
zodpovědně a se zájmem. Například při 
výuce vazby a aranžování květin se ochot-
né učili botanické názvy kvétin, se který-
mi pracovali, i když po nich takový rozsah 
nebyl požadován. Aktivně plnili „domácí 
úkoly" - když měli donést do výuky ur-
čité rostliny a přírodniny k aranžování, 
byli ochotni projet celé město, jen aby je 
získali. Po absolvování kurzu se na otevře-
ném trhu práce uplatnilo v oboru šest jeho 
frekventantů. 

Rekvalifikační kurz „Pomocný pra-
covník ve stavebnictví" byl organizován 
obdobně jako kurz „Aranžér". Zahájen byl 
v polovině roku 2012 a ukončen v listopa-
du 2012 opět závěrečnou zkouškou a vydá-
ním osvědčení o rekvalifikaci. Účastníci 
kurzu přistupovali k výuce stejně zodpo-
vědně jako účastníci kurzu předešlého. 

Pokud budou rekvalifikační kurzy 
efektivní a najde se dostatek zájemců, 
plánuje tato organizace navázání užšího 
kontaktu s úřadem práce, aby mohla na-
bízet rekvalifikaci i lidem na tomto úřa-
du evidovaným. 
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V rámci podporovaného zaměst-
návání otevřela Asociace T R I G O N (le-
den 2012) v centru Ostravy mléčný bar 
„Naproti". Jedná se o první počin v so-
ciálním podnikání ve sféře ostravského 
pohostinství. Bylo zde vytvořeno osm 
pracovních pozic - z toho tři pracovní 
místa pro osoby s mentálním postiže-
ním či s psychiatrickou diagnózou. Ob-
čané i potenciální zaměstnavatelé zde 
mají možnost vidět, že i takto postižení 
a nemocní lidé mohou pracovat v za-
městnání, v němž přicházejí do styku 
s veřejností. 

Dobré výsledky v pracovní rehabi-
litaci lidí se zdravotním postižením má 
i Chari ta Vsetín. Ze zkušeností pracov-
níků této organizace i pracovníků Vzdě-
lávacího a komuni tn ího centra Inte-
gra Vsetín vyplynulo, že nejefektivněji 
uplatnitelnou rekvalifikací lidí se zdra-
votním postižením jsou úklidové práce 
všeho druhu. V roce 2010 realizovaly 
tyto organizace dva běhy rekvalifikač-
ního kurzu „Pomocné a úklidové práce 
pro osoby se zdravotním postižením" 
a v závěru roku 2010 zahájila realizaci té-
hož kurzu ve spolupráci s Úřadem práce 
ve Vsetíně. Kurz zaměřený na úklid ko-
merčních prostor, akreditovaný M Š M T 
ČR, obsahoval 33 hodin teoretické vý-
uky a 124 hodin výuky praktické. Byl 
určen lidem se zdravotním postižením 
i lidem dlouhodobě evidovaným na úřa-
dech práce, kterým v současné době 
tamní úřad práce nemohl nabídnout 
žádný jiný rekvalifikační kurz. 

Jako silný motivační prvek se 
ve všech těchto případech projevila mož-

nost získat nové přátele a vystoupit tak ze 
společenské izolace a touha získané zna-
losti a dovednosti uplatnit ve skutečném 
zaměstnání. Šestihodinové školicí dny 
zahrnovaly praxi v chemické čistírně 
oděvů, nákup pracovních pomůcek a ná-
řadí v obchodech a výcvik v praní, žehle-
ní a obsluze strojního zařízení v Charitě 
Vsetín. Závěrečná zkouška, praktická 
i teoretická, byla skládána před komisí. 
Teoretická část méla ústní a písemnou 
formu. Využívala se při tom, pokud bylo 
nutno, alternativní a augmentativní ko-
munikace, zejména sociální čtení a pik-
togramy. Hosté u závěrečných zkoušek 
byli překvapeni mírou zodpovědného 
přístupu a znalostmi účastníků kurzu. 
Doslova žasli, jak ti uměli obsluhovat 
automatické pračky podle návodu, ro-
zeznat druhy úklidových prostředků 
a jejich použitelnost, rozeznat prádlo ur-
čené k bělení či dodržovat bezpečnostní 
pokyny vyznačené piktogramy. 

Hlavním přínosem rekvalifikační-
ho kurzu pro účastníky bylo posílení 
jejich reálných možností při hledání 
a získávání pracovního místa a zvýšení 
sebevědomí, což je atribut pro tyto lidi 
klíčový. Také se zlepšila jejich orientace 
v okolním, pro né stále komplikovaněj-
ším světě a rozšířily se jejich uplatnitelné 
vědomosti. Získali lepší přístup k in-
formačním zdrojům, se kterými mohli 
pracovat s vyšším porozuměním. Absol-
vování rekvalifikačního kurzu přispělo 
i ke zlepšení jejich neformálního posta-
vení v jejich okolí. 

Absolventi tamních kurzů si zaměst-
nání opatřují sami nebo za pomoci Úřa-
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du práce ve Vsetíně. V případě prvního 
běhu rekvalifikačního kurzu získala jed-
na účastnice zaměstnání již v jeho prů-
běhu. Jiná účastnice se zúčastnila výbě-
ru na pracovní místo a další nastoupila 
do zaměstnání ihned po absolvování 
kurzu. Proměny individuálních osu-
dů lidí, kteří by jinak jen přežívali bez 
smysluplné životní náplně, tak dokazují, 
že věcné úsilí o pracovní začlenění lidí 
s postižením není jen formální či dokon-
ce marnou snahou. 

Shrnutí na závěr 

Popsaná praxe potvrdila, že produk-
tivní práce je podstatnou formou život-
ní seberealizace každého člověka. Lidé 
se zdravotním postižením však hledají 
zaměstnání, ve kterém by mohli uplat-
nit své zbytkové pracovní schopnosti, 
mnohem obtížněji než ostatní lidé. Je 
tomu tak zejména proto, že k tomu ne-
jsou vytvářeny odpovídající podmínky 
a společnost jako celek nedoceňuje mož-
ný ekonomický přínos těchto lidí. Jistou 
šancí pro řadu z nich je probíhající pro-
ces transformace a deistitucionalizace 
velkokapacitních pobytových zařízení 
sociálních služeb, kde mnozí z nich do-
posud žijí. Záleží ovšem na tom, jak tato 
výjimečná příležitost bude uchopena^ 
a naplněna. 

Jednou z forem účinné pomoci lidem 
s postižením je pracovní rehabilitace 
zaměřená na získání specifické odbor-
nosti a určité zaměstnanecké pozice. Při 
jej ím organizování vycházíme z potřeb, 
přání a reálných možností těchto lidí. 

Jako vhodný způsob zaměstnávání lidí 
se zdravotním postižením v běžném 
pracovním prostředí se jeví podporova-
né zaměstnávání. Společenská integra-
ce (bydlení a život v běžné společnosti) 
a pracovní integrace (práce na otevře-
ném trhu práce) jsou mimořádné vhod-
né způsoby umožňující zdravotně posti-
ženým osobám žít s námi, a nikoli vedle 
nás. 
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Listina základních práv a svobod -
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znéní 
ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Národní plán vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením - při-
jat vládou ČR v dubnu 1998. 

Národní rozvojový plán České republi-
ky 2007-2013 - vzat vládou ČR na védomí 
usnesením č.175, ze dne 22. 2. 2006. 

Národní strategický referenční rámec -
schválen Evropskou komisí v srpnu 2007. 

Vyhláška č. 518/2004 Sb., o zaměstna-
nosti. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Internetové zdroje: 
www.asociace trigon.eu - server 

Asociace T R I G O N informující o jejích 
aktivitách - obecné prospěšných projek-
tech zaměřených především na pomoc 
lidem s handicapem, rodinám, riziko-

vým skupinám dětí, lidem ohroženým 
sociálním vyloučením. 

www.dobromysl.cz - server poskytu-
jící komplexní informace o problematice 
zdravotního postižení (zejména různých 
forem mentálního postižení a autismu) 
a integrace lidí s tímto typem postižení 
do společnosti. 

www.unie-pz.cz - server poskytující 
komplexní informace o podporovaném 
zaměstnávání pro lidi s postižením, kte-
ří chtějí pracovat v běžném pracovním 
prostředí, a pro zaměstnavatele, kteří se 
je rozhodnou zaměstnat. 

www.vkci.cz - stránky Vzdělávacího 
a komunitního centra Integra Vsetín, 
které se zabývá obecné prospěšnou čin-
ností a působí zejména v oblastech vzdě-
lávacích a výchovných programů a akti-
vit zaměřených na osoby se zdravotním 
postižením. 
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