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“Employment of people with disabilities during the ongoing transformation 
of social services more important issue than ever before. For many people, 
whether the professionals or wide public, the employment of people with 
disabilities and acceptance of his life in the community is still very contro-
versial topic. 

Not only theory, but especially the experience of foreign countries show 
the benefits of social inclusion of people with disabilities and not only for 
themselves but for the whole society. To promote these experiences and 
examples of good practice from foreign countries and Czech Republic contri-
buted conference called Fair Employment. 

To all who attended our conference and contributed to the exchange of 
experience in this issue, thank you very much.”

Petr Hanslian, lawyer League of Human Rights

„Zaměstnávání lidí s postižením je v době probíhající transformace soci-
álních služeb důležitějším tématem, než kdy dřív. Pro mnoho lidí, ať stran 
veřejnosti odborné, tak laické, je však zaměstnání člověka s postižením 
a akceptace jeho života v komunitě stále velmi kontroverzním tématem. 

Nejen teorie, ale zejména zkušenosti ze zahraničí však ukazují pozitivní 
přínosy sociálního začleňování lidí s postižením a o nejen pro ně samotné, 
ale pro celou společnost. I k propagaci těchto zkušeností a představení 
dobré praxe ze zahraničí a z tuzemska přispěla konference s názvem Férové 
zaměstnávání. 

Všem, kteří naši konferenci navštívili a podíleli se tak na vzájemném předá-
vání zkušeností tímto děkuji.“

Petr Hanslian, právník Ligy lidských práv
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Každý den nová změna - Sterk in Werk (Strong in Work), 
součást Koraal groep Netherlands.

Naše společnost slouží mladým lidem s poruchami učení, 
mentálními problémy, autizmem, poruchami chování a další-
mi problémy. Naši klienti mívají často více těchto  problémů 
současně. Snažíme se jim najít co nejlepší pracovní místo a 
pomáháme jim si ho udržet.

Našim klientům poskytujeme vše potřebné: péči, vzdělání a 
práci. Pracovní místa pro naše klienty vyhledáváme již ve fázi 
jejich vzdělávání. Snažíme se naše klienty umístit na co nej-
vhodnější pracovní pozice. To může být pečovatelská služba 
a chráněné nebo běžné zaměstnání. Spolupracujeme s něko-
lika partnery. Dohromady tvoříme řetězec a tím je naše práce 
výjimečná.
 
Co byste doporučila změnit v České republice?

Když pracujete s více stranami, ujistěte se, že všichni vědí, 
co mají dělat, a vyjasněte si, kdo nese zodpovědnost. Tvořte 
pravidla a prověřujte, jestli jsou aplikována tak, jak byla zamýš-
lena. Dělejte lidi zodpovědnými.

Anja  
Beelen

Manažerka v Strong in Work, 
součásti Koraal groep  

Netherlands.
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Anja  
Beelen

Manager at Strong in Work, 
part of the Koraal groep 

Netherlands.

Every day a new change - Sterk in Werk (Strong in Work), 
part of the Koraal groep Netherlands.

Our company works for young people with learning disability, 
mental problems and other problems like autism or behavi-
or problems. It is common, that one client has more of these 
problems. 

We try to find them the best possible job and to maintain it.
We have a full service concept for our clients: care, education 
and labour. We are looking for a job for our clients during the 
period that they attend a school. We try to place our clients at 
the best suitable workplace. This may be a daycare, protected 
labour or regular labour. We work with several partners. Toger-
ther we make a chain and that makes the difference. Also, we 
give them a new change every day.

What would you recommend to change in the Czech Repub-
lic?

When you work with different parties, make sure that everyo-
ne knows what to do and who has the responsibility. Make 
laws and be sure that they will be carried out as they were 
intended. Make people responsible.  
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Katja  
Rajaniemi

Manažerka finské nadace 
Aspa

Práce – cesta k participaci – projekt

Pracuji jako manažerka v projektu pro zaměstnávání mláde-
že. Snažím se být součástí budování otevřenější, dlouhodobě 
udržitelné, rozmanité a rovnoprávné společnosti a umožnit 
pracovní život každému bez ohledu na vzhled, možnost komu-
nikace nebo pohybu. Rozmanitost nás nutí být kreativní a kre-
ativita nás učí vážit si rozmanitosti. Mojí prací je rovnoprávnost 
a já svoji práci miluji. 

Přirozená podpora na pracovišti, model podporovaného 
zaměstnávání podle Aspa.

V naší prezentaci jsme popsali model podporovaného zaměst-
návání vyvinutý v nadaci Aspa.  Hlavní důraz je kladen na pod-
poru lidí přímo na pracovišti stejně jako z prostředí mimo něj. 
Školíme mentory, kteří poté pomáhají zaměstnaným postiže-
ným lidem přímo na pracovišti. Mentoři jsou kolegové těchto 
lidí, takže se takováto přirozená forma podpory může uplatnit 
na každém pracovišti. Organizujeme třídenní školení pro men-
tory, kde jim předáváme znalosti a nástroje, aby mohli pod-
pořit svého nového kolegu. Tématy školení jsou rozmanitost, 
pohoda v práci a koučování zaměřené na řešení problémů.
 
Co byste doporučovala změnit v České republice?

Začala bych tím, že bych se snažila ovlivnit obecný přístup vůči 
lidem s postižením. Školení mentorů na pracovišti by umož-
nilo diskuze o rozmanitosti a snad by odstranilo stereotypy 
a předsudky. Když je otevřejnější atmosféra, zaměstnávání je 
snadnější.

Nejzajímavější myšlenky a nápady účastníků:

Máte již výsledky? 

Ano, projekt vedeme ve třech městech, v Helsinkách a dvou 
menších. V Helsinkách jsme začínali a polovině uchazečů se 
nám daří získat plný úvazek. Musíme však brát v úvahu, že ne 
každý o plný úvazek stojí, pomohli jsme tedy uchazečům, aby 
si uvědomili, co vlastně chtějí. Také je dobré, že si zaměstna-
vatelé uvědomili, že naši uchazeči za to stojí. Není to snadné 
– musíme přesvědčit zaměstnavatele, aby nám věřili, je zapo-
třebí dobrého marketingu, PR, propagace…
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Katja  
Rajaniemi

Project manager
Aspa-foundation, Finland

Work – path to participation – project

I work as a project manager in a youth employment project. 
The aim in my work is to be part of creating a more open, 
sustainable, diverse and equal society and working life for eve-
ryone regardless how we look like, how we communicate or 
how we move. Diversity demands us to be creative and being 
creative makes us appreciate diversity. Equality is my business 
and I love my work. 

Natural support at the workplace: The Aspa-model of supp-
orted employment.

In our presentation we described the model of supported 
employment developed in Aspa-foundation. Main focus in the 
Aspa-model is on supporting people from inside as well as 
outside the workplace. We train workplace mentors to support 
the employed people with disabilities at the workplace. Wor-
kplace mentors are colleagues of the people with disabilities 
so natural support of this kind can be found from every work-
place. We organise 3-days training for the workplace mentors 
to provide knowledge and tools to support the new colleague 
at work. Topics of the training are diversity, well-being at work 
and solution-focused approach to coaching.
 
What would you recommend to change in the Czech Repub-
lic?

I would start by trying to affect the general attitudes towards 
people with disabilities. Training workplace mentors at work-
place would enable discussions on diversity and would hope-
fully break stereotypes and prejudice. When the atmosphere is 
open, employment is easier.

The most interesting questions and ideas from participants:

Do you have any results yet? 

Yes, we do lead this project in 3 cities, in Helsinki and two 
smaller ones. In Helsinky, we started and managed to get half 
of the applicants to a full-time job. However, we have to con-
sider that not everyone is really interested in being a full-time 
employee therefore we helped the applicants to realize what 
they actually want. It is also positive, that the employers have 
become aware of the fact that our applicants are worth it. It 
is not easy – we have to persuade the employers to put their 
trust in us, which requires a good marketing, PR and promoti-
on..
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Anna  
Kemppinen
Projektový pracovník v projektu 
Most do práce (ESF 2012-2014), 

finská nadace Aspa 

Pracuji v oblasti podporovaného zaměstnávání teprve od roku 
2012, kdy jsem dokončila vysokou školu, ale za tuto dobu jsem 
již potkala mnoho zajímavých a pro věc zapálených lidí, a to 
jak kolegů, tak klientů. Svůj volný čas obvykle trávím se svým 
koněm v nádherné finské přírodě. Zde relaxuji a nabírám ener-
gii a nápady pro další pracovní den.

Přirozená podpora na pracovišti, model podporovaného za
městnávání podle Aspa.

V naší prezentaci jsme popsali model podporovaného zaměst-
návání vyvinutý v nadaci Aspa.  Hlavní důraz je kladen na pod-
poru lidí přímo na pracovišti stejně jako z prostředí mimo něj. 
Školíme mentory, kteří poté pomáhají zaměstnaným postiže-
ným lidem přímo na pracovišti. Mentoři jsou kolegové těchto 
lidí, takže se takováto přirozená forma podpory může uplatnit 
na každém pracovišti. Organizujeme třídenní školení pro men-
tory, kde jim předáváme znalosti a nástroje, aby mohli pod-
pořit svého nového kolegu. Tématy školení jsou rozmanitost, 
pohoda v práci a koučování zaměřené na řešení problémů.

Co byste doporučovala změnit v České republice?

Podporované zaměstnávání je rovněž o změně názorů a ovliv-
ňování toho, jak je na postižené nazíráno ze strany pracující 
komunity. Nejdůležitější při práci se zaměstnavateli je dodržet 
své sliby a věřit v to, co děláte.
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I have worked with supported employment only since 2012 
straight from university but during this time I have already 
met a lot of interesting and passionate persons as colleagues 
and as clients.  My freetime I usually spend with my horse out-
doors in Finland’s beautiful nature. It’s my place to relax and 
find energy and ideas for the next workday.

Natural support at the workplace, The Aspa model of Supp-
orted Employment.

In our presentation we described the model of supported 
employment developed in Aspa Foundation. Main focus in 
the Aspa model is on supporting people from inside as well 
as outside of the workplace. We train workplace mentors to 
support the employed people with disabilities at the workpla-
ce. Workplace mentors are colleagues of the people with disa-
bilities so natural support of this kind can be found from every 
workplace. We organise 3-days training for the workplace 
mentors to provide knowledge and tools to support the new 
colleague at work. Topics of the training are diversity, well-be-
ing at work and solution-focused approach to coaching.

What would you recommend to change in the Czech Repub
lic?

Supported employment is also about changing attitudes and 
affecting how people with disabilities are seen as part of the 
working community. The most important thing when working 
with employers is to do what you promise and believe in what 
you do. 

Anna  
Kemppinen
Project worker in Bridge to Work 

project (ESF 2012-2014), 
Aspa Foundation, Finnland
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Marián 
Horanič

Už viac, ako desať rokov sa venujem problematike zdravotné-
ho postihnutia. Intenzívne spolupracujem s Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, Združením na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím v SR, ale aj s Národnou radou občanov so 
zdravotným postihnutím v Slovenskej republike.

Vo svojej odbornej činnosti sa intenzívne venujem projektovej 
činnosti v oblasti zdravotného postihnutia – vyhľadávam mož-
nosti projektovej podpory pre mimovládne organizácie, spra-
cuvávam projekty, komunikujem s donormi a zúčastňujem sa 
priamej realizácie projektov. Som/bol som členom viacerých 
hodnotiacich komisií v rôznych grantových schémach, som 
členom pracovnej skupiny venujúcej sa kultúrnemu životu ľudí 
so zdravotným postihnutím na Ministerstve kultúry SR. 

V organizáciách, pre ktoré pracujem sa podieľam na defino-
vaní strategických cieľov a plánov, na posudzovaní zmien a 
vývoja potrieb cieľových skupín. Priamo realizujem vzdelá-
vanie ľudí so zdravontým postihnutím v rôznych oblastiach, 
organizačne zabezpečujem viacero pravidelných kultúrnych 
a společenských aktivit pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
Aktívne sa zúčastňujem medzinárodnej spolupráce či už v 
rámci projektovej činnosti alebo v rámci rôznych platforiem 
a medzinárodných členských organizácií.

Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím - zodpove-
dá skutočnosť vynaloženým prostriedkom?

Východiská:

Zamestnanie je pre ľudí so zdravotným postihnutím vrcholom 
snáh o osamostatnenie a prebratie zodpovednosti za vlastný 
život do vlastných rúk. V rámci workshopu som predostrel 
zopár tém a, možno, provokatívnych otázok. Tieto otázky sa tý-
kaji zamestnávania a zamestnanosti ľudí so ZP, najmä skupiny 
ľudí s MP a snáh, ktoré pre zlepšenie situácie realizujú jednotli-
vé národné vlády, ale aj európske spoločenstvo.

Už dlhé roky Európske štruktúry intenzívne podporujú a pro-
mujú problematiku zamestnávania/zamestnanosti ľudí so 
zdravotným postihnutím. Podobne, jednotlivé štáty pripravili 
a realizujú aktívne opatrenia na trhu práce – či už zo štátneho 
rozpočtu alebo z iných fondov. Snaha je jasná – prostredníc-
tvom finančných prostriedkov a systémových nástrojov zvýšiť 
počet zamestnaných ľudí so ZP. 

Na druhej strane:

Už na viacerých fórach bolo povedané, že obrovsky investo-
vané prostriedky v priebehu posledných 20 rokov prakticky 
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I devote myself to the topic of people with disabilities for more 
than ten years. I cooperate intensively with the Union of blind 
and purblind of Slovakia, the Community for helping people 
with mental disability in SK and with the National council of 
citizens with health disability in the Slovak Republic.

In my professional activity I devote myself intensively to the 
project activity in the area of health disability – I search for 
possibilities of project support for non-governmental orga-
nizations, I create projects, I communicate with donors and 
participate on the realization of projects. I was a member of 
many evaluating committees in various grant schemes, I am 
a member of working group devoting itself to cultural life of 
people with disabilities on the Ministry of culture of SK.

In the organizations for which I work I participate on defining 
strategic objectives and plans, on considering of changes and 
development of needs of the target groups. I become directly 
involved in educating of the people with disabilities in various 
areas, I organize many periodical cultural and social activities for 
the people with disabilities. I actively participate on the interna-
tional cooperation while I work on the projects or on the base of 
various platforms and international membership organizations.

Employment of the people with disabilities – is the reality 
equal to the spent resources?

Starting points:

A job is what the people with disabilities want to achieve 
when they want to be independent and responsible for their 
own life. During the workshop I introduced some topics and 
maybe some provocative issues as well. These issues are 
related to the employing and employment of the people with 
disabilities, particularly the people with mental disability, and 
efforts, which the particular national governments and the 
European Union carry out for improvement of the situation.

For many long years European structures are intensively 
supporting the issues of employment of the people with di-
sabilities. Particular states prepared and implemented various 
measures on the job market as well – either from the state 
budget or other sources. The aim is clear – by spending finan-
cial funds and using some system tools increase the amount of 
employed people with disabilities.

On the other hand:

It was said on many different forums that despite a big 
amount of financial funds spent during the last twenty years 

Marián 
Horanič
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neovplyvnili reálnu zamestnanosť ľudí so zdravotným postih-
nutím. V priemere iba každý piaty človek so ZP pracuje, z toho 
iba každý tretí na otvorenom trhu práce.

Čísla nie sú exaktné, nakoľko  podstate neexistujú relevantné 
štatistiky, ktoré by vyjadrovali presné čísla ľudí so ZP v produk-
tívnom veku, ktorí nepracujú. 

Zamestnávanie na otvorenom trhu práce je pritom sociálne 
prospešné a ekonomicky výhodné – na Slovensku (tak, ako 
vo väčšine Európy – terminologické pomenovania sa môžu 
mierne odlišovať, ale v podstate vždy ide o chránené zamest-
návanie) však prevláda zamestnávanie (predovšetkým ľudí 
s mentálnym postihnutím) v chránenom zamestnávaní.

Tieto miesta spravidla vytárame sami – organizácie zdravotne 
postihnutých, nie otvorený trh práce, preto málokedy kore-
špondujú s požiadavkami a očakávaniami trhu práce a musia 
byť dotované – je to skutočné zamestnanie?

Formulované problémy/témy do pléna: 

• Nakoľko investované peniaze reálne ovplyvnili mieru za-
mestnanosti/nezamestnanosti tejto skupiny?

• Skutočne sme vytvorili systémové nástroje a mechanizmy, 
ktoré efektívne pozitívne ovplyvňujú situáciu týchto ľudí 
na trhu práce?

• Je možný iný pohľad na integračné a inkluzívne snahy? Je 
zamestnanie skutočne najvyššia méta v tejto oblasti?

Ak je zamestnanie finálna méta, sme pripravení na to, aby 
sme dosiahli méty, ktoré jej predchádzajú (potrebné vzdela-
nie – profesijné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, podpora 
autonómneho života, samostatné bývanie, komunitné služby, 
dostupné služby podporovaného zamestnávania...)? 

Cieľom workshopu nebolo nájsť a získať exaktné odpove-
de na položené otázky. Cieľom bolo podnietiť účastníkov k 
tomu, aby rozmýšľali o tom, či sú vhodne a správne nastavené 
jednotlivé systémové prvky, ktoré tvoria celok, a ktoré umož-
ňujú, aby celok efektívne fungoval. Teda, aktívne opatrenia na 
trhu práce vôbec nemusia byť účinné, ak nebude dostatočne 
senzibilizovaná spoločnosť (zamestnávatelia), ak potreby trhu 
práce absolútne nebudú zodpovedať nastaveniu vzdelávacie-
ho systému. 

Ale zlyhanie filozofie podpory zamestnávania ľudí so ZP môže 
spôsobiť aj to, že pre jednotlivcov zamestnanie vôbec nemu-
sí byť méta, ktorú považujú za najvyššiu – čo ak je pre nich 
omnoho dôležitejšie žiť vo vlastnom bývaní – máme vytvorený 
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the employment rate of the people with disabilities was not 
influenced almost at all. In average only about every fifth per-
son with disability has a job, from that just every third on the 
open labor market.

These numbers are not exact, because they relevant statistics 
regarding the amount of people with disabilities in productive 
age, who do not work, simply do not exist.

Employment on the open labor market is actually socially and 
economically beneficial – however, in Slovakia as well as in 
the most of European countries the employment (particularly 
people with mental disability) in sheltered facilities dominates. 
These jobs are usually created by the organizations for the 
disabled people, not by the open labor market, therefore they 
usually do not correspond with the requirements and needs 
of the particular labor market and they must be subsidized. Is 
that a real employment?

Defined topics/topics for discussion:

• How much have the invested funds really influenced the 
rate of employment/unemployment of this group?

• Have we really created the system tools and mechanisms 
which are effectively and positively influencing the situati-
on of these people on the labor market?

• Is there any other possible view regarding the integration 
and inclusion efforts? Is the employment really the main 
aim in this area?

If the employment is the final aim, are we prepared to achieve 
the aims, which stand before it (required education – profe-
ssional education, lifelong learning, support of autonomous 
life, separated housing, community services, available suppor-
ted employment services…)? 

The objective of the workshop was not to find and gain any 
exact answers for the presented questions. The objective was 
to make participants think about that, whether the particular 
system components, which function as a whole and allow the 
system to run effectively, are suitably and properly set. Acti-
vely implemented measures on the labor market may not be 
effective at all, if the society (employers) will not be sensitized 
and the needs of the labor market will absolutely not respond 
to the setting of the education system. 

However, a failure of the philosophy of supporting the em-
ployment of the people with disabilities can cause even that 
for individuals a job may not be an aim, which they consider 
as the most important one – what if they want to live on their 
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fungujúci systém, ktorý im to umožní? Prečo by sa mal človek 
snažiť byť spoločensky prínosný, keď nemá šancu ovplyvniť 
dianie v spoločnosti?

Prácu možno považovať za mimoriadne komplexný fenomén – 
zahŕňa v sebe totiž okrem objektívne merateľných schopností 
danú prácu vykonávať aj rôzne motivačné faktory, zodpoved-
nosť, vytrvalosť, určitú mieru sebahodnotenia, vysokú dávku 
socializácie. Oprávnene ju možno považovať za vrchol inte-
gračných snáh. Avšak iba v prípade, že všetky predchádzajúce 
stupne budú zabezpečené a využívané (vzdelávanie, voľný 
čas, spoločenský život, možnosť zapájať sa do ovplyvňovania 
spoločenského života.

Nejzajímavější myšlenky a nápady účastníků:

Jak reaguje vzdělávací systém na budoucí pracovní místa? 

Praktické školy nejsou vhodně nastaveny, absolventi nemají 
žádné zkušenosti a zaměstnavatel jim musí zprostředkovávat 
praxi. Některé neziskovky (pomoc kuchařek) si vytváří rekvalifi-
kační místa. Rekvalifikace na úřadu práce je k ničemu.

Rytmus také nabízí tranzitní studijní program (možné si vy-
zkoušet různé praxe). Je obtížné navázat spolupráci se škola-
mi. Pouze v jedné škole se to povedlo. 

Na Slovensku nejsou finanční prostředky dobře využité. Vzdě-
lávání nepřipravuje na budoucí život, přestože už do něho 
bylo vloženo mnoho financí. 

V ČR je soustředěno na nepoužitelné obory – keramika, obuv-
ník. 
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own more – do we have a functional system that allows them 
to do so? Why should someone try to be socially beneficial, 
when he does not have a chance to influence what is happe-
ning in the society?

We can consider a labor as extraordinarily complex phenome-
na – it contains not only the objectively measurable abilities 
to perform a certain job but also various motivation factors, 
responsibility, perseverance, certain rate of self-assessment 
and high rate of socialization. We can reasonably consider a la-
bor as the top of integration efforts. However, just in the case 
that every foregoing step would be established and utilized 
(education, free time, social life and a possibility to have some 
influence on the social life as such).

The most interesting questions and ideas from participants:

How does the education system react to the future job positions? 

The practical schools are worthless since the graduates have 
no experience in the field. The employers shall provide intern-
ships. Some non-profit organizations (help of the cooks) create 
retraining places themselves. The retraining provided by the 
employment authorities is useless.

Rytmus also offers transit study programme, where it is possi-
ble to try various internships. It is difficult to initiate any co-
operation with schools. It was achieved in one school only.
In Slovakia, the funds are not utilized effectively. Education 
does not prepare anyone for the future life, although many 
funds were invested into this area.

In the Czech Republic It is focused on useless departments, 
such as ceramics and shoemaking.
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Martina
Chlápková

Stála u vzniku firmy Chrpa nejdříve 
jako předsedkyně správní rady, 

poté jako ředitelka firmy

Sociální podnikání v ČR v praxi - příběh jedné malé firmy.

Rádi bychom hovořili o úskalích a přínosech sociálního pod-
nikání v praxi, to vše na příběhu jedné malé sociální firmy z 
Moravskoslezského kraje. 

Co byste doporučili změnit v České republice?

Oba jsme se shodli, že nástroje proto, aby firmy mohly za-
městnávat lidi se zdravotním znevýhodněním, v ČR rozhodně 
máme, je však nezbytné, abychom je chtěli a uměli využívat. 

Nejzajímavější otázky a myšlenky účastníků:

Překvapilo nás, že je stále tak malé povědomí o nástrojích pro 
podporu zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, 
do podpory jejich uplatnění na trhu práce se stále pouští 
především sociální pracovníci, kteří řeší toto téma z jiného 
úhlu pohledu. Jak tedy natáhnout do této problematiky dravé 
podnikatele se sociálním cítěním. Společně s přítomnými jsme 
se shodli, že určitě u nás v ČR jsou, musíme se naučit je najít.

Co by prospělo sociálnímu podnikání v ČR?

Originální nápad. Dělat věci kvalitněji než konkurence- posta-
vit business na službách a přidané hodnotě pro klienta.

Jak dlouho zaměstnanci v sociálním podnikání vydrží?

Nějakou dobu lidem se ZP trvá, než se práci naučí - poté ne-
mají potřebu práci měnit. Např. pro lidi s mentálním či psychic-
kým postižením je každá změna stres. Stereotyp= bezpečí.

Eu projekty ano či ne?

Snaha o to, vytvořit úspěšnou soc. firmu bez EU projektů. Lepší 
než nabrat na EU projekt 50 lidí a po jeho skončení je zase 
propustit.

Jaká důležitá partnerství je dobré uzavřít?

Důležitá je např. spolupráce s městem (bezplatný pronájem 
prostor pro kavárnu přímo uprostřed města, městský skleník 
apod.). Certifikace kvality (např.: Česká kvalita). Máme velmi 
dobré partnerství s úřadem práce, věří nám.

Petr
Světlík

Obchodní ředitel firmy - je  
jejím tělem i duší, zasloužil se 

o to, že se firma zásadně rozšířila  
a pyšní se značkou kvality  

– práce postižených a především 
je konkurenceschopná ve stávající 

podnikatelské džungli.
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Social business in practice – a story of one small company.

We would like to discuss the difficulties and benefits of social 
business in practice on the example of one small social com-
pany in Moravskoslezký region.

What would you recommend to change in the Czech Republic?

We both agreed that we have tools for companies to employ 
the people with disabilities in the Czech Republic, but it is ne-
cessary to want to use them and to be able to use them.

The most interesting questions and thoughts from partici-
pants:

We were surprised that still not many people have knowledge 
about tools to support employment of the people with health 
disabilities. This support is still mainly provided by social wor-
kers, who solve these problems from a different point of view. 
How to attract the ambitious businessmen with the social con-
science? We agreed with present participants that there surely 
are some in the Czech Republic, but we have to learn how to 
find them.

What would improve the social business in the Czech Republic?

An original idea. Doing better quality things compared to the 
competitors – It is necessary to build the business on services 
and added value for the client.

How long do the employees stay in the social business?

It takes a while for the disabled people to learn what the job 
involves – They feel no need to change the workplace after-
wards. For instance, every change is stressful for the people 
with mental or psychical disability. Stereotype = security.

Yes or no to the European Union projects?

Attempt to establish a successful social enterprise without EU 
projects This is more beneficial than hiring 50 people within 
an EU project and dismissing them afterwards.

Which important partnerships are good to be entered into?

E.g. the cooperation with the municipality is significant (free 
lease of a cafe in the middle of the city, city greenhouse etc.)
Certificate of quality (e.g. Czech quality). We are a part of a 
very beneficial partnership with the employment authorities, 
since they put their trust in us.

Martina
Chlápková

One of the founders of the Chrpa 
Company, at first as a chairwoman 
of a board of directors, later as an 
executive director of the company

Petr
Světlík

Business director of the company, 
is it´s hearth and soul, thanks to 
him the company has expanded 
and takes pride of the mark of  

quality –the labor of disabled peo-
ple and primarily is competitive in 

the current business jungle.
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Miika
Keijonen

Profesionální učitel, magistr  
v oboru speciální pedagogiky,  

specialista na kompetenční  
kvalifikaci, specialista na 

kvalifikaci v managementu,  
16 let zkušeností v programech 
podporovaného zaměstnávání. 

Nyní pracuje jako manažer divize 
v oddělení odborné rehabilitace 
nadace Orton Foundation a jako 

učitel v odborném učilišti pro  
dospělé nadace Orton Foundation.

Rekrutovací modely v Orton Foundation – jak najít práci pro 
lidi se zvláštními potřebami.

Jak v Orton Foundation pomáháme našim klientům najít prá-
ci? Naši klienti mohou být studenti, dlouhodobě nezaměstna-
ní nebo lidé s psychickými či duševními problémy. Workshop 
obsahuje proces, který jsme vyvinuli spolu s klienty, zaměstna-
vateli, poskytovateli služeb a příjemci služeb.

V rámci workshopu se pokusím popsat jednotlivé role v průbě-
hu procesu a také co to opravdu znamená, že je člověk scho-
pen najít si práci.

Také se pokusím popsat existující překážky, a jak nám pomáhá 
legislativa. Workshop zakončím krátkým pohledem do bu-
doucna.
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Miika
Keijonen
Vocational teacher, master  

of special education, specialist in 
competence-based qualifications, 

specialist Qualification in  
Management with 16 years of 

experience in supported  
employment programs. 

Currently, he works as a division 
manager in Orton Foundation´s 

vocational rehabilitation unit 
and as a teacher in Orton Foun-

dation´s Keskuspuisto vocational 
college´s adult education.

Recruiting models in Orton Foundation – How to find jobs to 
people with special needs.

How we in Orton Foundation are supporting our clients to 
find job? Our clients could be students, long term unemploy-
ed, people who have physical or mental problems. Workshop 
contents the process that we have developed together with 
clients, employers, other service producers and also with servi-
ce buyers.

In the workshop I will try to describe the individual kinds of 
roles there are during the process and what does it really take 
that person can find a job.

Also I try to open what kind of obstacles there are and how 
the legislation can help during the process. Finally, I close my 
workshops wondering little bit about the future.
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Richard
Noble

Jsem výkonným obchodním  
pracovníkem v Herts Mind  
Network, charity, založené  

v Hertfordshiru v Anglii,  
zaměřené na duševní zdraví. 

Má práce zahrnuje podávání  
žádostí o granty, marketing 

a zajištění kvality služeb  
poskytovaných organizací.

Co byste doporučil změnit v České republice?

Bylo velmi zajímavé mluvit s účastníky konference a poslou-
chat jejich nápady, jak se posunout vpřed. Je vidět, že mnoho 
lidí je opravdu zapálených do toho, aby se situace pro postiže-
né v České republice zlepšila. A to je jedině dobře.

Myslím, že zlepšení situace postižených lidí hledajících za-
městnání musí být součástí širších snah o to, aby veřejné 
instituce, podnikatelé, ostatní zaměstnavatelé a lidé obecně 
dobře porozuměli otázce lidí s postižením, a naučit se nahlížet 
na ně jako na jednotlivce a ne jen jako na postiženého člověka. 
Boj se stigmatizací postižených může vést k tomu, že stále více 
zaměstnavatelů změní názor na zaměstnávání postižených 
a zároveň to po nich bude veřejnost vyžadovat, zejména od 
větších společností.

V Hearts Mind Network jsme byly svědky změny, kterou pro-
dělají životy postižených, jenž se vrátí do práce, včetně těch, 
kteří si mysleli, že již nikdy tuto šanci mít nebudou. Bylo skvělé 
pozorovat podobné změny v životech lidí v České republice ve 
filmu Ploty, který jsme shlédli v závěru konference.

Nejzajímavější myšlenky a nápady účastníků:

Jaká je supervize osobních asistentů?

Máme ji, všichni mají pravidelnou kontrolu kvalifikovaného 
personálu. Dbáme na to, abychom je nezahlcovali přílišnými 
povinnostmi. Lidé, kteří pracují pro naše sociální podniky, 
procházejí pětitýdenním školícím programem, který je velmi 
dobře připraví na pracovní rutinu. Chceme je samozřejmě i na-
ladit tak, aby se na práci těšili.

Jaké vzdělání mají vaši pracovníci?

Vzdělání se liší. Ti ve vyšších pozicích mají kvalifikaci psychi-
atrických asistentů-sester, dále máme dočasné pracovníky, 
dobrovolníky. Mnozí z nich mají poradenskou kvalifikaci.  To 
platí kupříkladu pro ty, kteří docházejí na psychiatrické kliniky. 
Tato kvalifikace má v UK několik úrovní. Dále poskytujeme pro-
fesionální pomoc při hledání zaměstnání. Finanční klima není 
samozřejmě příznivé napříč Evropou. 
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Richard
Noble

I am Business Support Executive  
at Herts Mind Network, 

a mental health charity based  
in Hertfordshire, England. 

My role includes managing grant 
applications, marketing and  

ensuring that the organisation 
delivers quality services.

What would you recommend to change in the Czech republic?

It was really interesting speaking with attendees at the confe-
rence and listening to their ideas about how to move forward. 
One thing that was clear to me was how passionately so many 
people felt about improving the situation for disabled people 
in the Czech Republic. This can only be a good thing. 

I think that improving the situation for disabled people lo-
oking for employment has to be a part of wider efforts to 
ensure that public institutions, businesses, other employers 
and people in general have a good understanding of disability 
issues and learn to see people as individuals rather than me-
rely as a disabled person. Battling stigma among the general 
public will eventually lead to more and more employers chan-
ging thier views on the employment of disabled people and, 
indeed, the public will expect it from them, particularly larger 
companies. 

At Herts Mind Network we have seen the change that can be 
made to the lives of disabled people that return to work, inclu-
ding many who thought they would never get the chance 
again. It was great to see similar changes happening to lives of 
the people in the Czech Republic in the excellent film Fences 
we watched at the end of the conference. 

The most interesting questions and ideas from participants:

What is the nature of the supervision of the personal assistants?

We ensure that everyone is regularly controlled by qualified 
personnel. We are careful not to overload them with excessive 
duties. The people, who work for our social enterprises, take a 
5 week training programme, which prepares them for the daily 
routine very well. Of course, we do want to induce the enthusi-
asm for the work in them as well.

What is the qualification of your workers?

It differs. The ones in higher positions have acquired the 
qualification of the psychiatric assistants-nurses. Furthermore, 
we also employ temporary workers and volunteers, many of 
which reached the counseling qualification. This is valid for 
example for those, who come to us from the psychiatric clinic. 
This type of qualification has several levels in the UK. Moreo-
ver, we also provide professional aid while seeking jobs. The 
financial climate all around the Europe is obviously not promi-
sing right now though.
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Ronald
Haccou

Ronald Haccou získal titul za  
studium vývojové psychologie. 

Předmětem jeho zájmu  
v posledních 35 letech byly vždy 
ohrožené děti, lidé s postižením, 

speciální pedagogika, 
 začleňování, přechod do práce. 

Pracoval jako psycholog, lektor, 
školní poradce, konzultant  

v oblasti speciálního vzdělávání, 
(prozatímní) manažer, koordinátor 

a projektový manažer projektů 
s nadnárodním prvkem. Studoval 

přechod z běžného vzdělávání  
do speciálního, přechod ze školy  

do práce, kompetence  
a kompetenční základy.

Podporované zaměstnávání v Nizozemí.

Představení podporovaného zaměstnávání jako placené práce 
pro postiženého člověka s normálním platem na otevřeném 
pracovním trhu. Přehled podporovaného zaměstnávání v 
Nizozemí a pozice a činnosti Nizozemské asociace podporova-
ného zaměstnávání (NVS) a zejména nástroje EUSE a kompe-
tenční profil pracovního kouče NVS/EUSE. 

Zaměření na budoucnost včetně nové legislativy (participační 
zákon), která zahrnuje: zaměstnavatele, udržitelnost práce a 
trvající podporu. Zaměstnavatelé chtějí, abychom při pře-
chodovém procesu kladli důraz na zlepšení návyků a chování 
postižené osoby, přičemž oni zlepší jeho dovednosti. Člověk s 
postižením je vždy zodpovědný za svůj rozvoj v přechodovém 
procesu.

Co byste doporučil změnit v České republice?

V přechodovém procesu dbát více na zlepšování společen-
ských schopností a dovedností namísto zlepšování pracovních 
dovedností (zaměstnavatelé to mohou dělat v pravém 
‚a reálném kontextu, což je vhodnější).

Nejzajímavější myšlenky a nápady účastníků:

Jaká je míra vládní podpory podporovaného zaměstnání v peně-
zích?

Stanoveny 3 úrovně postižení: 1úroveň – 25 000 EUR ročně pro 
zaměstnavatele (max až 50 000 EUR).

Jaký je průměrný plat v Holandsku?

15 – 16 tisíc EUR. Podpora v nezaměstnanosti je 1000 EUR 
měsíčně.
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Ronald
Haccou

Ronald Haccou has a degree in 
developmental psychology.  

His interest in the past 35 years 
has always been the children at 
risk / persons with disabilities 

/ special education / inclusion / 
transition to work. 

He worked as a psychologist, 
associate lector, school counsellor, 

consultant of special education, 
(interim) manager, coordinator 
and project manager of projects 
with transnational components. 

He studied the transition from 
regular education to special  

education, transition from school 
to work, competences and  

competence based.

Supported Employment in the Netherlands.

An introduction of the supported employment as a paid job 
for a person with a disability with a normal salary on the open 
labour market.  An overview of the supported employment in 
the Netherlands and the position and activities of the Dutch 
Association of Supported Employment (NVS) in particular the 
Toolkit of EUSE and the competence profile of the job coach 
NVS/EUSE. 

The focus on the future including new legislation (Participa-
tion Law) which contains: employers, sustainability of the job 
and on-going support. Employers want us to emphasise the 
training on manners and behaviour of the person with a disa-
bility in the transition process; they will train them on skills. in 
A person with a disability is always responsible for his or her 
development in the transition process.

What would you recommend to change in the Czech republic?

Give in the transition process more attention to the training 
of social competences and skills instead of training skills for 
the job (Employers can do did more suitable for the job in the 
right and real context).

The most interesting questions and ideas from partici-
pants: 

What is the monetary amount of governmental support of the 
subsidised employment?

There are 3 levels of disability set forth: One level – 25 000 EUR 
per year for the employer (up to 50 000 EUR).

What is the current average wage in the Netherlands?

15-16 thousand EUR. The unemployment compensation is 
1000 EUR per month.
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Tobi
Manikin-
Collett

Založila a zahájila činnost Diverse 
HR Solutions Ltd díky své zálibě 
v pracovním právu a různorodo-

sti. Inspiraci získala po deseti 
letech zaměstnání na poště, kde 
pracovala na různých pozicích od 
manažera přes pracovní právo po 

poradce v oblasti rozvoje diverzity 
a měla zodpovědnost za 180 000 

zaměstnanců. Úzce spolupracova-
la s centrální vládou na zlepšení 
postupů a systému financování 

a pracovní podpory lidí s postiže-
ním, postupů, které jsou nyní ve 

Velké Británii využívány.

Nyní nezávisle pracuje v  organizaci 
ve Velké Británii, EU a USA na tom, 

aby se zlepšily postupy podpory 
zaměstnávání postižených na 

placených pozicích a zajištění toho, 
aby si práci dlouhodobě udrželi.

Co byste doporučili změnit v České republice?

Z mého pohledu na dění v České republice si myslím, že vláda 
je schopna podporovat zapojení postižených lidí do práce, 
nicméně prostředky nejsou využívány zrovna nejefektivněji.

Nyní obdrží zaměstnavatel za postiženého zaměstnance dota-
ci. Je jen na zaměstnavateli, aby využil tyto peníze způsobem 
prospěšným postižené osobě. Myslím, že dotace nejsou vždy 
přidělovány správně, zaměstnavatelé konec konců nejsou pro-
fesionálními zdravotníky a nevědí, jaká podpora nebo vybave-
ní je pro postiženého člověka nejvhodnější.

Pokud by byly dotace přidělovány skrze vládní oddělení ve 
spojení s pracovním zdravotním poradcem a postiženým 
zaměstnancem, zajistí se, že postižený zaměstnanec obdrží 
dotaci na podporu, kterou vyžaduje. Například:

Vládní oddělení má na starosti veškeré dotace; poskytovatel 
pracovně-lékařských služeb vypracuje posudek postižené 
osoby při práci, aby zjistil, jaká podpora je vyžadována; vládní 
oddělení poté přidělí dotaci přímo poskytovateli služby posky-
tující tuto podporu. Zdravotní expert může zajistit, aby posti-
žený benefitoval přímo z poskytnuté dotace a naplno využil 
svých schopností. Ve většině případů, kde bylo využito správ-
né podpory postiženého zaměstnance, může tento zaměstna-
nec podávat stejné nebo i lepší pracovní výsledky ve srovnání 
se zdravým zaměstnancem. 

Vládní oddělení může následně poskytovat data o výdajích, 
typech poskytovaných služeb, zvýšení počtu postižených v 
placeném zaměstnání atd. Takto je zajištěn přehledný a trans-
parentní systém založený na výsledcích, který může mít jedině 
pozitivní dopad na danou zemi.

Avšak, k zajištění největšího možného úspěchu v zapojování 
postižených do práce je nutné zajistit určitý tréning poskytnu-
tý postiženým lidem. Při mé poslední návštěvě ČR jsem navští-
vila několik ústavů a ve všech se lidé učili vyrábět koše. Ačkoli 
každý musí někde začít, vyrábění košů nezajistí nikomu příjem 
dostatečný k přežití a dle mého názoru není trh s proutěnými 
košíky dostatečně velký, aby uživil celou komunitu postiže-
ných, kdyby všichni chtěli najít v této oblasti zaměstnání. 

Užitečné dovednosti mohou být vybudovány, již když jsou lidé 
v ústavech, a tyto jim zajistí nejlepší možné vyhlídky na naleze-
ní práce, když se jednou znovu zapojí do společnosti. Všechny 
ústavy musí být uklízeny, proč tedy nenaučit postižené uklízet, 
místo zaměstnávání zdravých lidí? To samé může být užito při 
práci v kuchyni, na zahradě, v prádelně a tak dále. 
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What would you recommend to change in Czech republic?

From my understanding of the way things work in the Czech 
Republic in regards to supporting disabled people at work, 
there is government funding available however it may not be 
used in the most effective way possible.

Currently employers recieve a grant from the government for 
employing a disabled person. It is up to the employer to use 
the funding in a way that they feel the funding should be used 
to support the disabled person. I believe that the funding may 
not always be correctly allocated, after all employers are not 
healthcare proffessionals and are not best placed to decide 
what support or equipment may be suitable for a disabled 
person. 

If the funding was provided through a government de-
partment in conjunction with an occupational health assessor 
and the disabled employee it would ensure that the disabled 
employee recieves the funding for the support that they requi-
re. For example: 

A government department holds the overall funding; the 
occupational health provider carries out an assessment of the 
disabled person at work to identify what support is required; 
the government department then issue the funding directly  
to the service provider providing the support. A medical ex-
pert can ensure that the disabled person is benefitting directly 
from the funding and performing to the best of their ability. In 
most cases where the correct support has been implemented 
a disabled employee can perform to an equal or above level as 
a none disabled employee. 

The goverment department can then provide data on spend, 
types of support provided, increased number of disabled 
people in to paid employment etc. This provides a clear and 
transparent system that is driven by results and can only be 
a positive impact on the country.

However, to ensure the best possible success in increasing the 
number of disabled people in to work some training must be 
provided to the disabled people. On my last visit to the Czech 
republic I visited a couple of institutions and they all shared 
a common theme of training, basket making. Although eve-
ryone has to start somewhere, basket making skills will not 
provide an income to survive on and my guess is that the mar-
ket for wicker baskets is not big enough to provide an income 
to the disabled community if they were all to seek employ-
ment in this area. 

Tobi
Manikin-
Collett

Tobi founded and launched Diverse 
HR Solutions Ltd in March 2010 due 
to her passion for Employment Law 
and Diversity. The inspiration was 

born following over 10 years of 
employment with the Post Office 

where Tobi worked in various roles 
from Employment Law Manager 

to Diversity Development Advisor 
with a responsibility of supporting 

180,000 employees. Tobi worked 
closely with central government 

to improve the countries processes 
and systems in providing funding 
and support at work for disabled 
people, processes which are cu-

rrently used in the UK.

Tobi now works independantly 
with organisation in the UK, EU 

and the USA to help improve their 
processes in supporting disabled 
people into to paid employment 

and to ensure their long term 
sustainability in employment.
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Udržet postižené v dlouhodobém zaměstnání je hlavním 
cílem! Ne všichni postižení budou potřebovat podporu, ale je 
nevyhnutelné, že někteří ano. Dotazování se postiženého, co 
potřebuje, je dobrý začátek a je to velice důležité. Komunikace 
a porozumění je klíčem k tomu, že postižení zůstanou v za-
městnání, ti na oplátku pak podávají nejlepší výkony, docház-
ku a věrnost, kterou můžete od každého zaměstnance získat.
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Useful skills can be built while people are still in institutions 
giving them the best possible chances of finding work once 
they rejoin society. All the institutions have to be cleaned, why 
not train the disabled people how to clean instead of employ-
ing none disabled people? The same can be applied to work in 
the kitchen, garden, laundry just to mention a few.

Keeping the disabled person in long term employment is the 
ultimate goal! Not all disabled people will require support 
but its inevitable that some will. Asking the person what they 
need is normally a good start and very important. Communi-
cation and understanding is key to ensuring disabled people 
stay in employment, in return they give the best performance, 
attendance and loyalty you can get from any employee.
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Zuzana
Durajová
Právnička Ligy lidských práv  

zabývající se právy lidí se  
zdravotním postižením.

Česká právní úprava o zaměstnávání lidí s postižením.

Můj příspěvek se zabýval praktickou aplikací mezinárodní 
úpravy práva lidí se zdravotním postižením v České republice. 
Spolu s účastníky jsme diskutovali o tom, v jakém rozsahu jsou 
práva vyplývající z těchto mezinárodních instrumentů respek-
tována a jaké jsou naopak v české legislativě a praxi mezery. 
Analyzovali jsme platnou právní úpravu prizmou mezinárod-
ních závazků a formulovali jsme doporučení pro státní orgány 
ke změně.
 
Co byste doporučili změnit v České republice?

I když se ukazuje, že česká legislativa v oblasti zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením je uspokojivá, v praxi se jen malé 
procento těchto lidí zabývá smysluplnou činností na ote-
vřeném trhu práce. Česká republika by si měla v této oblasti 
stanovit priority, například omezení existence segregovaných 
chráněných pracovišť a větší podporu otevřených zaměstna-
vatelů. Také by měla jít ostatním zaměstnavatelům příkladem, 
například zavedením kvót v státní správě, či ve státních podni-
cích. 
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Zuzana
Durajová
A lawyer of Human Rights  

League dealing with rights  
of people with disabilities.

The Czech legislation of employing people with disabilities.

My contribution dealt with a practical application of interna-
tional law of rights of the people with disabilities in the Czech 
Republic. Together with the participants we discussed about 
in what range are the rights under these international instru-
ments respected and what gaps are there in Czech law and 
practice. We analysed the valid legislation from the view of 
international obligations and defined recommendations what 
to change for state institutions.

What do you recommend to change in the Czech Republic?

Although it seems that Czech legislation in the area of em-
ployment of the people with disabilities is satisfactory, in 
practice there is just a small percentage of these people who 
are doing some reasonable activity on the open labour mar-
ket. The Czech Republic should determine its priorities, for 
example decreasing the number of segregated sheltered wor-
kplaces and providing a better support to open employers. 
The Czech Republic should also implement quotas in the civil 
service or state enterprises to be the best example of 
a good employer.
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Petra
Skácelová

V oblasti sociálních služeb  
pracuje od roku 2005. Mj. se  

na odboru sociálních věcí  
Krajského úřadu MSK podílela na 
rozvoji kvality sociálních služeb, 

zpracování koncepčních materiálů 
a především koordinaci procesu 

transformace pobytových  
sociálních služeb v MSK. 

Podílela se na konzultacích  
v zařízeních procházejících  

transformací v MSK a pracovala 
jako manažer kvality v pobytové 

sociální službě procházející trans-
formací. Zajímá se o zaměstnávání 

lidí s postižením a sociální  
podnikání. Účastní se vzdělávání 
v rámci základního výcvikového 

programu „Poradenství  
a psychoterapie 

zaměřená na člověka“. 

Nyní pracuje jako konzultant, 
především pro společnost  

JINAK, o. p. s. 

Job coach v Moravskoslezském kraji aneb podpora zaměst-
návání lidí s postižením.

Příspěvek zahrnoval celkový historický kontext podpory Mo-
ravskoslezského kraje lidem s postižením. Moravskoslezský 
kraj se jako první v republice postavil za myšlenku transforma-
ce pobytových sociálních služeb a tento proces jako systémo-
vou změnu zahájil již v roce 2004. Součástí transformačních 
změn však není pouhá změna v bydlení, ale také celková 
změna života člověka s postižením, zlepšení kvality jeho života 
a inkluze do přirozené komunity. Placená práce hraje význam-
nou a nezastupitelnou roli v životě každého člověka. 

Moravskoslezský kraj zaměřil individuální projekt „Podpora 
procesu transformace pobytových sociálních služeb v Morav-
skoslezském kraji II“ především na podporu lidí s postižením, 
mj. také na podporu zaměstnávání lidí s postižením. Na území 
celého kraje budou speciálně vyškoleni tzv. job coachové. 
Kurz bude zahrnovat nejen teoretické a legislativní ustanovení 
týkající se zaměstnávání člověka s postižením, ale bude propo-
jen s praxí. 

Účastníci se zúčastní např. zahraniční stáže a budou moci ap-
likovat nástroje, které jsou při zaměstnávání lidí s postižením 
využívány v zahraničí. Po vyškolení budou job coachové, dle 
principů podporovaného zaměstnávání, podporovat osoby 
s postižením v hledání, získání a udržení zaměstnání. Zvláště 
pak budou připraveni pomoci lidem žijícím i odcházejícím 
z ústavů v Moravskoslezském kraji. 

Aktivita bude probíhat na území celého kraje, přesto její roz-
sah nemůže naplnit potřeby všech lidí, kteří by uvítali podporu 
v zaměstnávání. Proškolením několika job coachů, vytvoře-
ním nového vzdělávacího kurzu a vznikem brožury „Praktický 
průvodce zaměstnáváním lidí s postižením“, která je jedním 
z výstupů projektu, však bude možné nadále šířit dobrou praxi 
nejen v Moravskoslezském kraji.

Co byste doporučila změnit v České republice?

Zaměstnávání člověka s postižením, člověka s omezenou pra-
covní schopností, už není v České republice ojedinělé. Přesto 
stále existují obavy ze strany zaměstnavatelů, ale i dalších 
subjektů. 

Pomoci by mohlo:

• zvýšení informovanosti o výhodách zaměstnání pro člově-
ka s postižením (ÚP)

• navýšení počtu pracovníků na úřadech práce, kteří se 
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Petra
Skácelová
She works in the area of social 

services since 2005. Among others, 
she participated on developing the 
quality of social services, elabora-
tion of conceptual materials and 

primarily coordination of 
a process of transformation of 

the residential social services in 
Moravskoslezký region, while she 
worked within the department of 
social issues in the regional autho-

rity. She participated on consul-
tations in institutions during the 
process of their transformation 

and worked as a quality manager 
in the residential social services 

during the process of their trans-
formation. She is interested in 

employment of people with disa-
bilities and in social business. She 
takes part in education within the 
basic training program „Consulting 
and psychotherapy focused on the 

human being“. 

Currently, she works as a consul-
tant primarily for the association 

JINAK, o. p. s.

Job coach in Moravskoslezský kraj – the support of employ-
ment of people with disabilities.

My contribution covered the complete historical context of 
the support provided by Moravskoslezský region to disabled 
people. Moravskoslezský region was the first region in the 
Czech Republic, that adopted an idea of transformation of 
residental social services and started this proces as a change 
of the system already in 2004. Transformation changes do not 
include just a change of housing but also a complete change 
of the disabled person, improvement of his life and inclusion 
into a natural community. The paid job is a significant and 
irreplaceable activity in the life of every human being. 

Moravskoslezský region focused the individual project „The 
Support of a transformation proces of residential social servi-
ces in Moravskoslezský region II“ primarily on a support of the 
people with disabilities, i.a. on the employment of the people 
with disabilities. In the whole area of the region there will be 
special educated job coaches. This course will include not only 
theoretical and legislatory provisions regarding the employ-
ment of disabled people, but it will be connected with the real 
practice as well. 

The participants will experience an internship abroad and will 
be able to apply tools, which are used abroad in the area of 
employment of the people with disabilities. After this course 
the job coaches will, following the principles of supported 
employment, support disabled people in looking for a job, 
getting a job and maintaining it. They will be particularly 
prepared to help people living or leaving the institutions in 
Moravskoslezský region. 

This activity will run on the whole territory of this region, 
despite that it´s range will not be able to fulfill the needs of all 
the people, who would appreciate such support. Educating 
of several job coaches, creating a new education course and 
creating the brochure called „Practical guide for employing 
people with disabilities“, which is one of the outputs of this 
project, will help to spread this good practice not only in the 
Moravskoslezský region.

What would you recommend to change in Czech Republic?

Employing of a disabled person, a person with limited working 
ability, is not rare in the Czech Republic anymore. Neverthele-
ss, the employers and other subjects still have some fears. 

It may help to:   
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věnují problematice zaměstnávání lidí s postižením (nebo 
zefektivnění práce)

• zefektivnění využívání finančních prostředků z aktivní 
politiky zaměstnanosti na podporu zaměstnávání lidí s po-
stižením (např. když firma odvádí finanční prostředky jako 
náhradní plnění – tyto by měly opět sloužit jako podpora 
zaměstnávání lidí s postižením – např. úprava pracovního 
místa atd.)

• legislativní úprava sociálního podnikání
• podpora začínajícím sociálním podnikům (je v ČR realizo-

váno)
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• increase the knowledge about the advantages of employ-
ment of a person with disability

• increase of the number of workers in the employment 
offices, which devote themselves to a problematics of em-
ployment of the people with disabilities (or work efficiency 
improvement)

• improve the efficiency of using funds from active employ-
ment policy to support the people with disabilities (for 
example if a company diverts funds as an indenmification 
– these should serve as a support for the disabled people 
again – for example adjustment of the workplace etc.)

• regulate the social enterprise within the legislation
• support the starting new social business (This is already 

performed in CZ)
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Božena 
Polanská
Je mi 47 let. Do Chráněného  
bydlení Dolmen v Chodově 
u Karlových Varů jsem se  

přestěhovala z DOZP Mariánská. 
Práci jsem našla za podpory  

o.s. Rytmus v Sokolově.

I am 47 years old. I moved to  
Sheltered House Dolmen in  

Chodov near Karlovy Vary from 
DOZP Mariánská. I have found  

a job thanks to the support  
of civic association 
Rytmus in Sokolov.

Název příspěvku: Příklad dobré praxe

Týká se:  Hledání práce

Co byste doporučili změnit v České republice?

Aby všichni lidé z ústavu mohli jít do chráněného bydlení.
 

Title of your contribution: An example of good practice

Concerns:  Looking for a job

What do you recommend to change in the Czech Republic?

I would be glad if all the people in institutes could move to 
sheltered house.



33

prezentace / presentations

Každý den nová změna - Sterk in Werk (Strong in Work), součást Koraal groep 
Netherlands / Every day a new change - Sterk in Werk (Strong in Work), part of the 
Koraal groep Netherlands .......................................................................................... 36

Přirozená podpora na pracovišti, model podporovaného zaměstnávání podle Aspa 
/ Natural support at the workplace, The Aspa model of Supported Employment ............ 45

Transition from school to employment in general in the Netherlands and  
competence based training with the focus on social competences ................................ 50

Sociální podnikání v ČR v praxi - příběh jedné malé firmy /Social business  
in practice – a story of one small company .................................................................. 65

Rekrutovací modely v Orton Foundation – jak najít práci pro lidi se zvláštními 
potřebami / Recruiting models in Orton Foundation – How to find jobs to people 
with special needs ..................................................................................................... 72

Orton Foundation ...................................................................................................... 81

Job coach v Moravskoslezském kraji aneb podpora zaměstnávání lidí s postižením 
/ Job coach in Moravskoslezský kraj – the support of employment of people with 
disabilities ................................................................................................................ 89

Social Enterprise – Herts Mind Network ...................................................................... 99

Podporované zaměstnávání v Nizozemí / Supported Employment in the  
Netherlands ............................................................................................................ 104

Rytmus – příklad dobré praxe – Božena .................................................................... 114

Rytmus – příklad dobré praxe – Jaroslav ................................................................... 121



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



Liga lidských práv je nezisková organizace, která háji spravedlivé a důstojné podmínky pro život v České 
republice. Naši pracovníci každý den usnadňují lidem orientaci v džungli paragrafů.  Vyhráváme soudní spory 
na straně slabších a dokazujeme, že právo může sloužit dobrým věcem. Dlouhodobě prosazujeme systémové 
změny, které zlepšují práci zdravotníků, učitelů nebo policistů. Pomáháme obětem násilí, pacientům, ohrože-
ným dětem i lidem s postižením. Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.

Kontakt:  Liga lidských práv — Burešova 6, 602 00 Brno
tel.: (+420) 545 210 446, fax: (+420) 545 240 012, e-mail: brno@llp.cz

www.llp.cz  |  www.ferovanemocnice.cz  |  www.ferovaskola.cz  |  www.lidiligy.cz  |  www.llpvision.cz  

blíže spravedlnosti !


