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Transformace sociálních služeb 

Sedmé vydání informačního newsletteru věnujeme tématu 
zaměstnávání osob se zdravotním  postižením  
a sociálnímu podnikání.  

Transformace sociálních služeb je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, 
který podporuje proces deinstitucionalizace sociálních služeb. Navazuje na pilotní 
projekt Podpora transformace sociálních služeb. Je podpořen v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Od května roku 2013 je naše zařízení Domov 
Horizont zařazeno do procesu transformace 
sociálních služeb. V souvislosti s tímto 
procesem se v zařízení snažíme rozvíjet 
sociální kompetence uživatelů a tím usilujeme 
o jejich postupné začleňování do společnosti. 
Velkou pozornost pak věnujeme pracovnímu 
uplatnění uživatelů na otevřeném trhu práce.  

V rámci upevňování pracovních návyků mají 
uživatelé možnost absolvovat nácvik práce 
v zařízení. Na základě absolvovaného 
nácviku byli někteří uživatelé Domovem 
Horizont zaměstnáni na dohodu o pracovní 

činnosti. V současné době Domov Horizont 
zaměstnává 14 uživatelů, a to např. na 
rehabilitaci (doprovod uživatelů, pomoc při 
oblékání), údržbě, v prádelně, při svozu 
prádla, v péči o zvířata, při výpomoci na 
ambulanci (odnos vzorků  
do nemocnice, vyzvedávání žádanek 
v nemocnici), při úklidu areálu Domova 
Horizont. Pracovní úvazek je přizpůsoben 
každému jednotlivci dle jeho možností (půl 
hodiny až čtyři hodiny denně). 

Pokračování článku na str. 2 

Jaké máme zkušenosti s pracovním uplatněním klientů? To 

vysvětluje Lenka Kortová z Domova Horizont 

Na podporu zaměstnanosti klientů zařízení sociálních služeb, které 
procházejí transformací je ve výzvě OPZ na podporu transformace 
pobytových sociálních služeb jako jedna z možných podporovaných aktivit 
právě diagnostika pracovních schopností. I to pomůže zhodnotit stav znalostí, 
dovedností a předpokladů pro výkon jednotlivých pracovních pozic. Díky 
tomu bude zařízení schopné identifikovat schopnosti jednotlivých klientů  
pro výkon  pracovních pozic a pomůže jim k získání vhodného zaměstnání.  

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz
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Pokračování ze str. 1 

Jako velice pozitivní vnímáme, že 
v roce 2014 uživatelé uzavřeli dohody  
o provedení práce i s externími 
zaměstnavateli mimo Domov Horizont, a to s 
Nemocnicí Kyjov a Technickými službami 
Kyjov. Uživatelé mají na starosti úklid v areálu 
nemocnice Kyjov, městského parku a jiných 
veřejných prostranství ve městě. Do práce 
jsou uživatelé doprovázeni pracovníkem 
zařízení, který jim v průběhu pracovního 
procesu poskytuje pomoc a podporu, kterou 
jednotliví uživatelé potřebují. V průběhu času 
se někteří uživatelé osamostatnili a jsou 
schopni zadanou práci vykonávat i bez 
podpory pracovníka. Na základě oboustranné 
spokojenosti byl původní počet úvazků 
navýšen a v současné době je takto 
zaměstnáno 10 uživatelů. Sami uživatelé 
vnímají práci pozitivně. „Baví mě tam čistit 
chodníky, nakládat na kolečka, zametat 
chodníky. Líbí se mi, že si vydělávám peníze 
na něco důležitého, co si chci koupit. Líbí se 
mi, že se někdy zasmějeme a máme dobrou 
náladu,“ říká jeden z uživatelů.  

V roce 2015 se nám podařilo navázat 
užší spolupráci s občanským sdružením 
Jazzklub Kyjov, které v rámci své činnosti 
pořádá koncerty a jiné společenské akce 
v Kyjově a blízkém okolí. V současné době 
má s Jazzklubem uzavřenu dohodu 5 našich 
uživatelů, kteří příležitostně vypomáhají 
s přípravou areálu před koncerty a úklidem  
po koncertech.  

V neposlední řadě jsme v dubnu 2015 
oslovili další firmu, která v inzerci nabízela 
brigádu roznos letáků v Kyjově. O práci 
projevil zájem jeden uživatel, který s firmou 
podepsal dohodu o provedení práce. 
S pomocí pracovníka se uživatel naučil 
způsob třídění letáků, trasu a samotný 
roznos. V tuto chvíli je tento uživatel schopen 

práci vykonávat zcela sám, pracovník je mu 
však stále k dispozici pro případ výjimečných 
a nestandardních situací. Sám uživatel se  
o své práci vyjádřil takto: „Letáky mě baví 
dělat, třídit je a rozdávat lidem. Poznávám 
nové lidi, se kterýma si povykládám. 
Potkávám taky jiné doručovatele, se kterýma 
se můžu bavit o práci.“ 

V současné době jednáme s jedním 
supermarketem v Kyjově, ve kterém hledají 
dva brigádníky na úklid parkoviště  
a nejbližšího okolí obchodního domu. 
Doufáme, že bude stále více pracovních 
příležitostí pro naše klienty, jelikož díky práci 
získávají  nový elán do života.  

 
 

Jaké máme zkušenosti s pracovním uplatněním klientů? To vysvětluje 

Lenka Kortová z Domova Horizont 

 
 



Jak to dělají v Lize vozíčkářů — rozhovor s Tomášem Ergensem, 

koordinátorem zaměstnávání 
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Liga vozíčkářů je organizace, která již 25 let 
podporuje lidi se zdravotním postižením  
v jejich každodenním životě, v práci,  
ve volném čase i při řešení obtížných situací, 
do kterých se dostanou. Pracují s lidmi nejen 
na vozíku, ale i s lidmi s jiným postižením či 
onemocněním. Liga vozíčkářů má kolem 50 
zaměstnanců, kteří pracují v rámci  
4 sociálních služeb - poradna, osobní 
asistence, centrum denních služeb, sociální 
rehabilitace a v rámci dalších aktivit - divadlo 

Barka, konzultace bezbariérovosti, výcvik 
asistenčních psů, bezbariérová doprava atd. 
Také spolupracují s uchazeči o práci se 
zdravotním postižením a se zaměstnavateli 
při určení vhodných pracovních příležitostí pro 
uchazeče a při hledání vhodných pracovníků 
se zdravotním postižením. Firmy, které 
uvažují o zaměstnávání lidí s postižením, i 
lidé s postižením, kteří hledají práci, se 
mohou na Ligu vozíčkářů obrátit - 
www.ligavozic.cz,tomas.ergens@ligavozic.cz. 

V čem spatřujete největší problém při 
zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na otevřeném trhu práce? 

Podle mě je třeba odlišit jednotlivce a věnovat 
se individuální podpoře každého člověka 
podle jeho schopností, potřeb a potenciálu. 
Jsou lidé se zdravotním postižením, kteří 
pracují, práci si našli sami, samostatně se 
vzdělávají. A jsou lidé se zdravotním 
postižením, kteří mají například nízké 
vzdělání, nebo malou nebo nevhodnou praxi 
vzhledem k postižení, nebo nemají zkušenosti 
s hledáním práce, prezentováním svých 
dovedností, nebo třeba nemají ani jasno 
v tom, jaké jsou jejich silné stránky . A v tom je 
možná největší problém, že se pojednává o 
skupině osob se zdravotním postižením (OZP) 
jako by měla jednu potřebu. Ale sociální 
programy, koncepce, nástroje politiky 
zaměstnanosti a další opatření nehledí na 
individuální přístup – chybí případová práce 
(resp. prostředky na ni) s nezaměstnanými 
OZP, koordinace kroků ke zlepšení 
individuální situace (u někoho pomůže 
diagnostika osobnostních vlastností nebo 
ergodiagnostika, u někoho doplnění vzdělání, 
u někoho spolupráce s psychologem, nebo s 
kariérovým poradcem atd.). 

Jak navázat spolupráci s potencionálními 

zaměstnavateli? 

Spolupráci se zaměstnavateli v Lize vozíčkářů 
navazujeme, oslovujeme firmy, setkáváme se 
s nimi, mluvíme s nimi o tom, jestli 
zaměstnávají OZP a jestli chtějí. Mapujeme 
jejich požadavky a potom s našimi klienty 

jednáme o jejich uplatnitelnosti na pracovních 
místech ve firmách. Motivujeme je na základě 
toho k aktivnímu přístupu ke vzdělávání, 
získání praxe atd. Vedle toho existují úřady 
práce, které nejsou se sociálními službami 
provázané. Problém vidím v neexistující nebo 
velmi malé koordinaci služeb zaměstnanosti a 
sociálních služeb. V neziskových organizacích 
máme prostor na individuální práci 
s omezeným počtem OZP, navazujeme i 
vztahy s firmami, ale v některých případech je 
vhodné využít nástroje a prostředky, kterými 
disponuje Úřad práce, ale nedaří se, aby to 
fungovalo a táhlo za jeden provaz. Proto jsem 
rád, za dílčí snahy MPSV a Úřadu práce o 
tomto se bavit na různých setkáních, 
konferencích. A těším se, až to bude fungovat 
v praxi. 

http://www.ligavozic.cz
mailto:tomas.ergens@ligavozic.cz


 

 

Jak to dělají v Lize vozíčkářů—rozhovor s Tomášem Ergensem, 

koordinátorem zaměstnávání 

P3 hledá cesty, jak lze využít sociální podnikání 

při transformaci zařízení sociálních služeb. 

V současné době realizujeme projekt 

financovaný z tzv. norských fondů, v němž 

pomáháme poskytovatelům sociálních služeb 

z řad nestátních neziskových organizací 

s nastartováním sociálního podnikání. Proškolili 

jsme 48 organizací, kterým teď pomáháme se 

zpracováním jejich podnikatelských plánů. 

Účastníci našich školení jsou velmi šikovní a 

mají silnou motivaci zaměstnat své klienty, 

protože si uvědomují, jak dokáže pravidelné 

zaměstnání změnit jejich život.  

 

Čeho se lidé se zdravotním postižením 
nejvíce obávají, když mají nastoupit do 

zaměstnávání? Jak je motivovat? 

Mezi lidmi, kteří se na nás obracejí s tím, že 
se jim nedaří najít práci, často slýchávám 
obavy, že nezvládnou požadavky pracovní 
pozice, že to je za hranicí jejich zdravotních 
možností apod.. To respektuji, ale někdy je 
dobré zkusit i to, z čeho mám obavu. Často 
se také lidé obávají toho, že když začnou 
pracovat, a často se jedná o pozice 
s minimálním nebo velmi nízkým platem, tak 
jim bude odebrán invalidní důchod, nebo když 
potom o práci přijdou, tak na tom budou 
finančně hůř než nyní, a proto hledají práci za 
vyšší mzdu, což je někdy nereálné vzhledem 
k jejich praxi a vzdělání.  

Motivovat lidi lze podle mě pouze tak, že jim 
pomáháme uvědomit si svá přání, životní cíle, 
zájmy, co jim dělá radost, a na tom stavíme 
cestu k hledání práce. Oslovujeme s klienty 
firmy působící v oboru zájmu, pomáháme 
klientům ujasnit si své vlastnosti, motivujeme 
klienty k oslovení firem, i když neinzerují 
volná místa.  

Jak připravit uživatele na práci na 

otevřeném trhu práce? 

Každý pro fungování na otevřeném trhu práce 
musí mít základní schopnosti zorganizovat si 
čas a jiné povinnosti a potřeby, aby byl 
v práci dle domluvy. Také potřebuje odvést 
práci, kterou si domluvil, dokončit úkol. 
Potřebuje mít i vnitřní přesvědčení, že úkoly a 
práci zvládne. A bylo by toho víc… To 
zmíněné podporujeme tak, že klientům 
pomáháme se sebepoznáním, dosahováním i 
nepracovních cílů přes zvládání 
naplánovaných kroků. Klienty motivujeme 
k získání praxe a pracovní zkušenosti s prací 
i se sebou samotnými i v rámci například 
bezplatných stáží. 

V ideálním případě by bylo dobré znát 
detailněji potřeby trhu (např. náplň práce, 
které v inzerátech často nejsou rozepsané), 
detailní popis potřebných předpokladů pro 
zvládnutí práce, a na základě toho by bylo 
užitečné vytvářet ve spolupráce s Úřadem 
práce a firmami chráněná a jiná pracovní 
místa, kde by dovednosti a předpoklady pro 
otevřený trh práce klienti získávali. 

Aktivity organizace P3 

 prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR 

 koordinuje Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA 

 poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy    

 Administruje www.ceske-socialni-podnikani.cz, největší zdroj informací o sociálním podnikání v ČR 

 V centru její pozornosti stojí sociální podnikání, záběr je ale širší  

Sociální podnikání jako podpora uživatelů v transformaci 
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http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clenstvi-v-tessea
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/


 

Sociální podnikání jako podpora uživatelů v transformaci 

Ambicí našeho projektu je zúročit potenciál 
sociálního podnikání také u zařízení, které 
procházejí transformací. V současné době 
hledáme cesty, jak by ho bylo možné 
zakomponovat do plánování transformačních 
procesů. Navázali jsme kontakt s realizačním 
týmem projektu Transformace sociálních 
služeb na MPSV, scházíme se s lidmi, kteří 
připravovali koncepci deinstitucionalizace nebo 
se tohoto procesu přímo účastnili. Rádi 
bychom zpracovali doporučení, která by byla 
využitelná v praxi. 

Při opuštění původních velkých ústavních 
budov se řeší zejména bydlení klientů a 
poskytování sociálních služeb v komunitě, což 
je samo o sobě velmi složitý úkol. Z tohoto 
pohledu se jeví pracovní uplatnění klientů jako 
méně důležité a jako něco, na co přijde čas „až 
potom“. Ve společnosti ale narůstá počet 
sociálních podniků a zároveň s nimi roste i 
nabídka pracovního uplatnění znevýhodněných 
lidí. Existují zde již nestátní neziskové 
organizace, které spolupracují se zařízeními 
sociálních služeb, zaměstnávají jejich klienty a 
jsou mezičlánkem mezi těmito dvěma světy. 
Mezi tyto příklady dobré praxe patří například 
Etincelle o.s. nebo Jurta o.p.s., které jsme 
popsali v naší publikaci Podnikejte pomalu.  

Tyto organizace se aktivně snaží překračovat 
zažité hranice a ukazují, že pracovní uplatnění 
lidí s mentálním postižením nebo duševním 
onemocněním v práci je možné, pokud tito lidé 
projdou systematickou přípravou, nalezne se 
jim vhodné pracovní uplatnění a je jim 
poskytována adekvátní péče.  
Místo v sociálním podniku není vhodné pro 
každého. Jedná se o postupný proces a 
někteří klienti neopustí hranice sociálně 
terapeutické dílny. Část z nich je ale schopna 
při vhodně zvoleném přístupu, typu pracovního 
místa a podpoře, kterou umí sociální podnik 
nabídnout, opravdu pracovat, aniž by se 
jednalo o „hru na práci“. Vedoucí sociálních 
podniků by vám mohli vyprávět jímavé příběhy 
lidí, jimž práce v sociálním podniku změnila od 
základu život. Doufejme, že se svět 
transformace sociálních služeb a svět 
sociálního podnikání budou častěji potkávat a 
že těchto pozitivních osobních příběhů bude 
přibývat. 

Petra Francová, P3 People, planet, profit, o.p.s 

J S ME  N A  W E BU !  

W W W . TR AS S . CZ  

 

JSME TAKÉ NA  

 FACEBOOKU 
 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRASS.CZ 

O  proměnách sociálního podnikání říká 
Svata Škantová: „Z pohledu společnosti není 
sociální podnikání mainstreamové téma  
a ideově spadá pod alternativní ekonomii. 
Nelze proto očekávat, že bude většinovou 
společností masově přijímáno. Aby člověk 
téma akceptoval, musí sám projít 
myšlenkovou proměnou a začít dělat věci 

jinak, což je často běh na dlouhou trať.“ 

Celý rozhovor se Svatavou Škantovou, 

vedoucí oddělení projektů sociálního 

podnikání na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, si můžete přečíst zde.   

Svatava Škantová: Sociální podnikání potřebuje vnitřně silné  

a odhodlané osobnosti  
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http://ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ke-stazeni/studie-a-publikace/1213-podnikejte-pomalu-zkusenosti-socialnich-podniku-se-zamestnavanim-osob-a-mentalnim-postizenim-a-s-dusevnim-onemocnenim
http://trass.cz/
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl
http://www.mpsv.cz/cs/21559

