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Zápis 

z kulatého stolu na téma 

 

Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

převážně pro osoby s mentálním postižením 

konaného dne 28. 3. 2019 

 
Místo: Green Garden hotel, Fügnerovo náměstí 4, 120 00 Praha 2 
 
Čas: 10:00 – 15:00 hod. 
 
Za MPSV byli přítomni zaměstnanci z Oddělení koncepce sociálních služeb. Byly 
zastoupeny obecně prospěšné společnosti: Rytmus – od klienta k občanovi, 
Agentura Osmý den, Centrum Martin, Jurta, Fosa, dále poskytovatelé sociálních 
služeb: Zahrada, Vyšší Hrádek, Domov NaNovo, Centrum sociálních služeb 
Jindřichův Hradec, Diakonie ČCE – SKP Litoměřice, dalšími přítomnými byli zástupci     
Asociace pracovní rehabilitace ČR, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
ČR, Úřadu práce ČR.  
 
Použité zkratky a výrazy: 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČMSS - Českomoravská stavební spořitelna 
OZP – osoby se zdravotním postižením 
MP – mentální postižení 
DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením 
ÚP - Úřad práce ČR 
CSS – centrum sociálních služeb 
ČCE -  Českobratrská církev evangelická 
SPK – středisko křesťanské pomoci 
 

Oblasti diskuse: 

 Motivace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příklady dobré 

praxe. 

 Informování zaměstnavatelů o prospěšnosti zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. 

 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí. 

 Zkušenosti s využíváním zkrácených úvazků a sdílených pracovních míst. 

 Pracovní uplatnění a jeho vliv na kvalitu života osob se zdravotním 

postižením. 
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Zahájení 

 I.Pučková zahájila setkání, přivítala účastníky a představila téma setkání. Krátce se 

zmínila o projektu Život jako každý jiný. Dále uvedla, že každá oblast diskuze bude 

postupně představena pracovníky z organizací Rytmus – od klienta k občanovi, 

Agentura Osmý den a Fosa.  

 

Tematická část:  Motivace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Příklady dobré praxe. 

Prezentaci k tématu uvedla zástupkyně z Agentury Osmý den.  

Zabývala se motivací z pohledu zaměstnanců a otázkou „Co motivuje člověka 

s mentálním postižením k tomu, aby si hledal práci, oslovil službu, která mu poskytne 

odpovídající podporu, podstoupil přípravu na práci, docházel na pracoviště a setrval 

v zaměstnání?“. 

Diskuze 

V rámci diskuze pak účastníci uváděli své praktické zkušenosti a možné důvody 

vnitřní i vnější motivace, kterými mohou být: finanční odměna za práci; „být normální“ 

– pracovat jako pracují ostatní lidé, být součástí kolektivu; seberealizovat se; zažívat 

radost z toho, že se něco povedlo; změna aktuálního stavu;  kvalitní využití volného 

času;  nebýt doma;  emoce (ty pozitivní);  naučit se něco nového; naplnění touhy 

pomáhat; postup na společenském žebříčku; snaha vyhovět svým pečovatelům; 

posílení v oblasti samostatného rozhodování; zvýšení sebevědomí – dokázat si, že to 

dokážu. Motivuje i příklad někoho jiného.  

Bylo uvedeno, že i když počáteční impuls k zaměstnání přišel od někoho jiného a ne 

od samotného klienta, nakonec se uplatnila jeho vnitřní motivace. Vyžaduje to však 

profesionální práci s klientem. 

Může nastat situace, kdy motivace k zaměstnání kolísá nebo slábne. V rámci diskuse 

účastníci uváděli své zkušenosti, jak pracovat s tímto úskalím (rizikem). 

Důraz byl kladen na vzdělávání klientů z DOZP (U mnohých klientů chybí vzorce 

chování, jsou situace, kdy klient nezažil model, kdy někdo z jeho okolí chodí do 

práce.).  

Demotivující je situace, kdy vydělané peníze klienta odejdou na zaplacení sociálních 

služeb a klientovi zůstane peněz stejně, jako kdyby do práce nechodil.  
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Vyskytují se případy, kdy je klient zadlužen jednáním svých rodinných příslušníků.  

V některých případech je výše finanční částky, se kterou může klient disponovat, 

omezena rozhodnutím soudu.  

Práce s odměnou za práci – zkrátit intervaly mezi odvedenou prací a odměnou za ní 

(zálohový systém např. provádět výplatu po týdnu); názornost při hospodaření 

s penězi (imaginární účty apod.). 

Důležité je identifikovat motivátory konkrétního klienta a s těmi pak pracovat. 

Přístup zaměstnavatele (přijetí kolektivem, vytvoření odpovídajících podmínek) – 

důležitá je spolupráce se zaměstnavatelem – komunikovat specifické potřeby klienta. 

Shrnutí 

Zásadní je individuální práce s klientem, hledání a určení vhodných motivátorů, které 

mohou být pro každého klienta jiné a pracovat s nimi. Počítat s tím, že motivace 

může u klienta kolísat, pak je důležité hledat cesty, jak znovu problém řešit. Neméně 

důležitá je spolupráce se zaměstnavatelem. Lidé s mentálním postižením jsou 

v rámci skupiny osob s postižením na pracovním trhu specifickou skupinou. Nejde 

jednoznačně určit, který z motivátorů převládá, ale důležitou roli hraje jak 

seberealizace, tak finanční odměna. 

Stejně jako v běžné populaci se ukazuje, že někteří klienti pracovat nechtějí. Existují 

další překážky spočívající v nedostatečném fungování a propojenosti systému, jehož 

účelem je zaměstnanost OZP. 

 

Tematická část: Informování zaměstnavatelů o prospěšnosti zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením. 

Prezentaci k tématu uvedla pracovnice agentury Rytmus – od klienta k občanovi 

promítnutím videoukázek dobré praxe (např. firma Lagardele Travel Retail – úklid, 

mytí nádobí, Pilulka.cz -administrativní místo, Avast Software, s.r.o. – administrativní 

pozice, Bayo.s (malá firma - skladník, ČMSS – administrativní pozice, MPSV - 

pomocný  administrativní pracovník, Hotel Don Giovani – pomocné práce v kuchyni, 

Ikea – pomocné práce, Pražské služby – úklidové práce). 

Agentura používá videoprezentaci při jednání se zaměstnavateli jako názornou 

ukázku dobré praxe. Z dlouhodobé zkušenosti agentury je patrné, že zaměstnavatelé 

jsou obecně více nakloněni přijmout pracovníka s jiným druhem postižení, než je 

postižení mentální.  
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Diskuze 

Dále proběhla diskuze k otázce: „Co motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením?“. 

Motivem pro zaměstnávání OZP může být politika firmy, vliv firem ze zahraničí, mladí 

manažeři chtějí jít s dobou, malé firmy – znalost problematiky ve svém okolí nebo 

v rodině. Bylo upozorněno na zkušenost, že velké korporátní firmy a stejně tak státní 

nebo městské firmy dávají přednost odvodu do státního rozpočtu za neplnění 

povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jako 

nejvýznamnější motivátor pro zaměstnavatele byla uvedena osobní znalost, bližší 

nebo vzdálenější, člověka s postižením. 

Obecně, pokud mají OZP s mentálním postižením vytvořeny vhodné pracovní 

podmínky, jsou stabilními a loajálními pracovníky.  

V praxi dostávají zaměstnanci s mentálním postižením i jejich zaměstnavatel ze 

strany agentur odpovídající podporu a pomoc (doprovod asistenta, zaškolení 

pracovníka, proškolení jeho spolupracovníků např. v oblasti komunikace, vytvoření 

speciálních pomůcek, informace apod.). 

Bylo upřesněno, k několikrát použitému termínu sociální rehabilitace, že jde primárně 

o soubor opatření, které mají vést k soběstačnosti člověka, k zvládání péče o vlastní 

osobu a samostatnost včetně dalších aktivit 1 a že pracovní uplatnění člověka není 

primárním účelem sociální rehabilitace. 

V rámci diskuse se otevřela i otázka, jak úřad práce plní svou roli v procesu 

zaměstnanosti OZP. Zaznělo, že agentury plní i funkci jakéhosi zprostředkovatele 

mezi klientem a ÚP. Jejich zkušenosti při jednání s pracovníky ÚP jsou rozdílné, ne 

vždy jsou dobré.  

Další podnět v diskuzi se týkal nedostatečné funkčnosti systému zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením a systémového propojení funkčních oblastí. Bylo uvedeno, 

že např. nástroj pracovní rehabilitace v praxi systémově nefunguje. Byl zmíněn i 

postřeh o tom, že pracovníci ÚP nemají zkušenosti, jak pracovat s člověkem 

s mentálním postižením.  

Bylo uvedeno, že od roku 2017 probíhá projekt s názvem Rozvoj systému podpory 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. Je vytvořena síť 

koordinátorů a poradců zaměstnávání OZP.  

                                                           
1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70; prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 
505/2006 Sb., § 35 
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Jedním z důvodů vzniku projektu byla situace, kdy na ÚP neexistovala 

specializovaná pozice: zprostředkovatel pro osoby se zdravotním postižením. Proto 

na všech kontaktních pracovištích ÚP je zaváděna specializovaná pozice 

zprostředkovatel pro osoby se zdravotním postižením včetně pozic krajských 

koordinátorů.  

Jedním z důvodů, proč někteří zaměstnavatelé nezaměstnávají OZP, je jejich 

nevědomost o tom, že tady takový člověk na trhu práce je a že je za určitých 

podmínek schopen pracovat a že se to zaměstnavatelům za určitých podmínek 

vyplatí. Zaměstnavatelé standardně nechtějí zaměstnávat OZP, protože nemají 

informace o tom, jak je možné tyto podmínky upravit. Někteří zaměstnavatelé si ani 

neumí představit, že by na jejich pracovišti bylo možné, aby taková pozice vznikla.    

Je dobré uvádět příklady dobré praxe, které přispívají k větší informovanosti o 

možných řešeních. Např. byla uvedena obecně prospěšná společnost Jakuba Knězů 

s názvem „Startujeme“, jde o sociální podnik, který zaměstnává OZP a má široké 

spektrum aktivit. Problém má s přechodem zaměstnanců na otevřený trh práce. 

V roce 2015 připravovalo MPSV doporučený postup, kdy probíhalo i regionální 

setkávání zprostředkovatelů, kteří se zabývali pracovní rehabilitací a zaměstnáváním 

OZP z ÚP a mezi sociálními službami, které sociální rehabilitaci a zaměstnávání 

poskytovaly. Zajímavé bylo, že tyto subjekty o sobě příliš nevěděli a mnozí se 

seznamovali teprve na tomto setkání. Pomůže aktivní přístup a vzájemná 

komunikace.  

Zaznívaly pozitivní i negativní zkušenosti.  

Za ÚP bylo doplněno, že v současné době probíhající projekt ÚP je dobrým a 

systémovým řešením. Nelze srovnávat nesrovnatelné (historickou zkušenost, lidský 

potenciál, lidské zdroje na ÚP). Systém v řadě případů nedovoluje přesunout 

zkušené zaměstnance ze státního poměru na projektové místo. Řada z 85 poradců 

jsou noví lidé, kteří v loňském roce prošli velmi dobře propracovaným systémem 

vzdělávání, které bylo zaměřeno i na jednotlivé typy postižení.  

Shrnutí 

Zaměstnavatelé jsou motivováni k zaměstnávání OZP společenskými, prestižními i 

ekonomickými důvody. Ale přetrvává i neinformovanost o možnostech zaměstnávání 

OZP, o podpoře, která je zaměstnancům a zaměstnavatelům poskytována a 

výhodách zaměstnávání OZP. Uvádění příkladů dobré praxe je jednou z možností 

přiblížení této problematiky.  
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Tematická část: Pracovní uplatnění a jeho vliv na kvalitu života osob se 

zdravotním postižením 

Prezentaci k tématu uvedla pracovnice obecně prospěšné společnosti Fosa. 

Popsala konkrétní příklad klientky s mentálním postižením, která pečovala o svého 

postiženého syna. Ve svém životě a v konverzaci se svým okolím klientka ulpívala na 

tématu, které se týkalo jen života jejího syna a své okolí i rodinu tím doslova 

zahlcovala. S pomocí pracovního konzultanta získala zaměstnání v malé firmě, kde 

pracovala dvakrát týdně po dvou hodinách. Nové pracovní prostředí a spolupráce 

s konzultantem pomohlo zvýšit její sociální dovednosti, a to nejen v oblasti 

komunikace na pracovišti, ale i v běžném životě. Dokázala se odpoutat od 

zdravotních problémů svého syna a myslet i na něco jiného. Zaměstnání jí změnilo 

radikálně i její osobní život k lepšímu, což dokládá, že motivem k zaměstnání nejsou 

jen peníze, ale i vliv sociálního prostředí. 

Diskuze 

Dále byly uváděny příklady, kdy se klienti sociálních služeb zcela integrovali do 

běžného prostředí a přestali využívat sociální služby.  

Z další diskuse bylo zřejmé, že v praxi dochází k přesahu pracovní a sociální 

rehabilitace. Bylo upřesněno, že úkolem sociální služby není hledat klientovi práci. 

Účelem sociální rehabilitace je učinit člověka samostatným, účelem pracovní 

rehabilitace je připravit člověka na pracovní uplatnění. Popis sociální služby sociální 

rehabilitace je uveden v § 70 zákona č. 108/2006 Sb. a základní vymezení pracovní 

rehabilitace upravuje zákon č. 435/2004 Sb. v § 69.  

Shrnutí  

Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením jednoznačně přispívá k vyšší kvalitě 

jejich života a napomáhá k jejich začlenění do společnosti. Zvládnutím své profesní 

role pozitivně ovlivňují i pohled svého okolí na ně samotné. Pracovní začlenění nejen 

zvyšuje jejich kompetence, ale jak bylo uvedeno v kazuistice, napomáhá ke změně 

sociálních dovedností. 

 

Tematická část: Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

v přirozeném prostředí. 

Prezentaci k tématu uvedl pracovník agentury Rytmus – od klienta k občanovi. 

V úvodu bylo upřesněno, že téma se týká přirozeného pracovního prostředí. 
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Diskuse  

K oblastem, kde lze říci, že dochází k zaměstnávání osob s mentálním postižením 

s největším počtem, lze říci obecně, že se jedná o pomocné a manuální práce 

úklidové, zahradnické, administrativní, kompletační, práce v gastroprůmyslu, 

uplatnění v profesi telefonista.  

Kompletační jednoduché práce pro zahraniční partnery (Itálie, Německo, Rakousko). 

Zaznělo, že velikost firmy nehraje takovou roli, důležitá je především komunikace 

mezi subjekty. 

Kavárny (Kavárna bez konce) u Kladenského divadla, k úspěšnosti přispěla dobrá 

informační osvěta. 

Úskalím pracovního poměru na otevřeném trhu práce je vytvořit si návyk přizpůsobit 

se pracovnímu režimu a chodit pravidelně do práce bez absencí. 

Byl uveden příklad střední a praktické školy (zřizovatel Eurounstitut, o. p. s.; MUDr. 

Středa), kde se klienti vzdělávají v různých oborech např. pomocné úklidové práce, 

zahradnické práce, košíkářství). Součástí vzdělávání je i praxe. Obor je ukončen 

závěrečnou zkouškou, učni obdrží výuční list. V průběhu absolvování učení se již učí 

návykům, které jim pak usnadní přechod na otevřený trh práce. 

Shrnutí 

Praktické zkušenosti ukazují, že se lidé s mentálním postižením do jisté míry 

uplatňují na chráněném trhu práce, v menší míře i na otevřeném trhu práce.  

 

Tematická část:  Zkušenosti s využíváním zkrácených úvazků a sdílených 

pracovních míst. 

Prezentaci k tématu uvedla pracovnice obecně prospěšné společnosti Fosa a sdílela 

své zkušenosti při hledání pracovních možností. 

Zkrácené pracovní úvazky jsou často využívány při zaměstnávání lidí s mentálním 

postižením, vyplývá to především z jejich omezených pracovních schopností. 

Nevyžádaný oslov (NOS) je způsob, kdy jsou oslovovány firmy v blízkosti bydliště 

klienta prostřednictvím telefonického rozhovoru nebo emailového kontaktu. Jsou 

„nabízeny“ schopnosti klienta i na dílčí činnosti.                                                       

Tzv. australský model, kdy v situaci, která je popsána jako krizová (pro klienta 

dlouhodobě nebylo možné najít vhodné uplatnění), se celý tým zaměří na jednoho 

klienta, kterému společně hledá vhodné pracovní uplatnění. Konkrétně u klientky, 
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která uvedla, že může dělat jedinou práci, a to skartování v sedě, bylo osloveno 550 

firem během 14 dnů. Na to zareagoval pouze jeden zaměstnavatel a klientku 

zaměstnal. Postupně se u klientky zvýšily její kompetence a z původního skartování 

se činnost rozšířila i na odnášení zásilek na poštu. Metoda je časově náročná, ne 

vždy je úspěšná.  

Každoročně pořádají Den dobrovolníků v rámci celorepublikové akce „Zapojím se“ 

pro zaměstnance korporátních firem. Cílem je navázání kontaktu, přestavení práce 

obecně prospěšné společnosti. Například se podařilo navázat spolupráci s firmou 

Tchibo. Klientům domlouvají tréninkové směny, aby si klient i zaměstnavatel mohli 

vyzkoušet, jak to bude fungovat. 

Jsou využívána i sdílená pracovní místa. Například dvě klientky sdílejí jeden 

úvazek, jedná se o úklid, obě ovládají práci té druhé. Výhodou je, že jsou tyto pozice 

zastupitelné.  

Další možností je procházení inzerce, ale ze zkušenosti je lepší hledat práci 

klientovi na míru (popsat co klient může a co naopak nemůže). Na to navazuje 

zaškolení zaměstnance, příprava speciálních pomůcek a další pomoc. 

Spolupráce s kolegy z dalších organizací, předávání pracovních nabídek, které v té 

době nemohou obsadit. Na volné nabízené místo se upozorní i ÚP. 

Příležitostí pro získávání dalších kontaktů je podzimní veletrh zaměstnavatelů  

Profesia days. Důležitý je osobní kontakt. 

Diskuze 

V diskuzi se potvrdily obdobné zkušenosti dalších organizací. Problémem je, že firma 

potřebuje pozici obsadit co nejdříve, zatímco klient potřebuje naopak delší čas na 

zapracování.  

Zaznělo, že obecně firmy nerady využívají zkrácené pracovní úvazky a sdílená 

pracovní místa. 

Z hlediska aktivní politiky zaměstnanosti jsou už několik let poskytovány příspěvky na 

společensky určená pracovní místa v případech zkrácených pracovních úvazků bez 

přepočtu na hodiny, který by odpovídal plnému úvazku. Zvýhodnění příspěvku by 

mělo motivovat zaměstnavatele k využívání zkrácených úvazků. Je snaha informaci 

šířit mezi zaměstnavateli, protože se o ní obecně neví. 

Klienti jsou také zapojováni do procesu hledání práce. Byl uveden případ klienta 

s těžkým mentálním postižením a se ztíženou komunikací, který si přinášel deník 

Metro, v kterém si zakroužkoval pracovní pozice. Často má zaměstnavatel zájem 
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potkat se i s rodiči klienta, kteří se později stávají mezičlánkem mezi 

zaměstnavatelem a klientem, protože podpora organizace je dočasná. 

Zástupcem ÚP bylo doplněno, že pracovní rehabilitace je zajišťována v rámci celé 

sítě pracovišť (na 450 místech v celé České republice). Služby jsou poskytovány 

specializovanými útvary poradenství a dalšího vzdělávání, případně útvary 

zprostředkování a poradenství na kontaktních pracovištích v bývalých okresních 

městech, případně ještě na několika větších dalších pracovištích. Je zhruba 85 

kontaktních pracovišť. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a veškerých opatření 

a nástrojů je organizačně dána do kompetence kontaktních pracovišť. To znamená, 

že v komunikaci a spolupráci s jednotlivými subjekty jsou kompetentní kontaktní 

pracoviště, která jsou pod gescí krajských poboček. Specializované útvary mají 

společné porady, metodické cíle, výměnu zkušeností dobré praxe.  Zásadním pro 

spolupráci je lidský faktor, díky projektu „Rozvoj systému podpory zaměstnávání OZP 

na volném trhu práce“ a skupině specializovaných poradců, kteří jsou odborně 

vzděláváni, v oblasti vytváření komunikačních spolupracujících sítí, se spolupráci ÚP 

věnuje. Spolupráce funguje mnohem lépe na pracovištích, kde vyvíjejí aktivitu 

samotné sociální služby, neziskový sektor atd. Spolupráce funguje v různých 

rovinách, společná sekání zaměstnavatelů, snahy párovat konkrétní pracovní místa 

na dovednosti a možnosti klienta. Zazněla informace, že většina klientů s mentálním 

postižením není na ÚP zaevidována. Je běžnou praxí, že klienti s MP přicházejí 

v doprovodu pracovníků nejrůznějších typů zařízení. V obcích se v řadě případů 

podílíme na komunitním plánování. V rámci projektu jsou připravováni poradci, kteří 

jsou vzděláváni v komunikaci a práci s lidmi s postižením. Skupina lidí s mentálním 

postižením není většinou skupinou lidí s postižením z klientely  ÚP. 

Bylo doplněno, že právní úprava umožňuje evidovat nejen uchazeče o zaměstnání, 

ale i zájemce o práci. Pokud by osoba nebyla formálně uchazečem o zaměstnání 

z jakéhokoli důvodu, tak může být evidována jako zájemce a má nárok na podporu 

ÚP. 

ÚP zajišťuje pracovní rehabilitaci nákupem přes výběrová řízení, která jsou ze 

zkušenosti zdlouhavá a představují tak administrativní překážku pro včasné zahájení 

rehabilitace.   

Shrnutí 

U klientů s mentálním postižením jsou nejčastěji využívány zkrácené pracovní 

úvazky, byla popsána i zkušenost se sdíleným pracovním místem. Osvědčilo se 

individuálně hledat pracovní příležitost přímo pro konkrétního klienta, a to podle jeho 

schopností a možností. Důležitá je komunikace a spolupráce mezi partnery, kteří se 

spolupodílejí na systému, jenž zajišťuje pracovní uplatnění OZP na trhu práce. 
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Závěr:  Nedostatek pracovních příležitostí pro lidi s postižením, zejména pak pro lidi 

s mentálním postižením, byl vyhodnocen jako riziko probíhající transformace a 

deinstitucionalizace sociálních služeb. Setkání ukázalo na praktické zkušenosti při 

hledání pracovních příležitostí pro OZP, motivaci zaměstnavatelů pro zaměstnávání 

OZP, motivaci, přípravu na zaměstnání a udržení si zaměstnání OZP.  

 Při zaměstnávání OZP, zvláště pak s MP je zásadní individuální přístup při 

práci s klientem a zaměstnavatelem. 

 Zlepšit systém zaměstnávání OZP, zejména zvýšit propojenost systému – 

spolupráce všech zainteresovaných na zaměstnávání OZP. 

 Zvýšit informovanost zaměstnavatelů o zaměstnávání OZP, zejména lidí s MP 

(např. o možnostech podpory zaměstnavatelů a zaměstnanců s MP). 

Osvědčilo se ukazování příkladů dobré praxe. 

 Zaměstnávání OZP, zvláště pak s MP, zvyšuje jejich sociální kompetence, 

ekonomické zajištění, napomáhá k lepšímu začlenění do společnosti a zvyšuje 

jejich kvalitu života. 


