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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění mentálně postižených osob ve
společnosti. Nejprve je definován pojem mentální retardace, její stupně a příčiny. Dále jsou
popsány vzdělávání a výchova mentálně postižených. Dále práce pojednává o přístupech
práce s mentálně postiženými. Další část se zabývá podporovaným zaměstnáváním.
Cílem této práce je zjistit možnosti uplatnění mentálně postižených ve společnosti.
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it is defined the term mental retardation, its degree and causes. The following describes the
education and upbringing of mentally handicapped. The thesis also discusses approaches to
work with mentally disabled people. Another section deals with supported employment.
The aim of this thesis is to determine the possibilities of mentally disabled people in society.
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Úvod
Ve své práci se budu zabývat možnostmi uplatnění mentálně postižených osob ve
společnosti. Cílem mé páce bude zjistit jaké možnosti uplatnění mají mentálně postižení
na otevřeném trhu práce.
Největší motivací k výběru tohoto tématu je skutečnost, že mám středně těžce
mentálně postiženého bratra.
V první kapitole definuji pojem mentální retardace a její rozdělení a příčiny . Ve
druhé kapitole se zabývám vzděláním mentálně postižených a formami výchovy. Ve třetí
kapitole popisuji formy práce s mentálně postiženými. Ve čtvrté kapitole se věnuji
podporovanému zaměstnávání jeho historii, personálního zabezpečení či financování.
Pátá kapitola se věnuje politice zaměstnanosti a seberealizace osob s mentálním
postižením. Popisuje sociální a pracovní rehabilitaci a zákon o zaměstnanosti osob
s mentálním postižením. Šestá kapitola popisuje metodu podporovaného zaměstnávání,
jeho proces, financování, vybrané agentury podporovaného zaměstnávání. V této kapitole
popisuji případovou studii mého bratra, který hledal pracovní uplatnění pomocí agentury
podporovaného zaměstnávání.
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1 Mentální postižení definice
1.1. Mentální postižení
Samotný termín mentální postižení je značně zavádějící. Již při vyřčení slova
postižení se laické i odborné veřejnosti formují určité představy, na jejichž základě
zaujímají postoj vůči jeho nositelům. Je třeba ale jasně vymezit, kam problematika
mentálního postižení patří, s čím je nerozlučně spojena a kdo se jí zabývá.
Pedagogika osob s mentálním postižením – psychopedie je jednou ze speciálně
pedagogických disciplín. Zabývá se edukací osob s mentálním, ale i jiným duševním
postižením. Termín psychopedie je na našem území užíván zhruba od poloviny minulého
století. Využívá poznatků z vědních oborů jako jsou psychologie, obecná pedagogika,
medicína a dalších společenských věd. (Pipeková, J. 2004).
Valenta a Müller nabízejí pohled na psychopedii v širším kontextu jako na:
„Interdisciplinární obor zabývající se prevencí (hlavně terciální), prognostikou mentální
retardace (popř. jiných duševních poruch) se zvláštním zřetelem na edukaci, reedukaci,
diagnostiku,

terapeuticko-formativní

intervenci,

kompenzaci,

rehabilitaci,

inkluzi

(integraci) a socializaci či resocializaci klienta s mentálním či jiným postižení“ (Valenta,
M., Müller, O. 2007).
Uveďme pohled na terminologické vymezení mentálního postižení z pohledu
různých odborníků. Švarcová za mentálně postižené považuje: „Takové jedince (děti,
mládež, dospělí), u nichž dochází k zaostání vývoje rozumových schopností, k odlišnému
vývoji některých psychických vlastností a k poruchám adaptačního chování“ (Švarcová, I.
2006, s. 28).
Valenta (2007) definuje mentální postižení jako vývojovou duševní poruchu, která
projevuje sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních,
řečových, pohybových a sociálních schopností, s prenatální, perinatální i postnatální
etiologií. Z oblasti psychologie popisuje mentální postižení Vágnerová jako: „Souhrnné
označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se projeví neschopností
porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit“ (Vágnerová, M. 2004,)
Výskyt mentálního postižení v populaci nelze s naprostou jistotou vyčíslit a to
z několika důvodů. Dle Pipekové (2006) je problém v nejednotné definici mentálního
postižení. Mentálním postižením trpí v České republice zhruba 3% obyvatel.
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V pohledu na celkovou světovou populaci uvádí Valenta s Müllerem (2007) toto
číslo o jedno procento vyšší a to cca 3-4% s tím, že ve srovnání s lety minulými výskyt
má nepatrně stoupající tendenci. Příčiny můžeme spatřovat paradoxně v pokroku vědy i
techniky. Dříve zákony evoluce regulovaly počet jedinců v populaci a to s jakýmkoliv
postižením. Dnes je lékařská péče a technika na takové úrovni, že je schopna udržet při
životě jedince, který by byl v minulosti automaticky bez těchto výdobytků dneška
odsouzen ke smrti.
Zajímavé je srovnání výskytu mentálního postižení v případě pohlaví. Jedno
tvrzení říká, že ženy bývají postiženy přibližně stejně jako muži, v určitých případech je
mírně dominantnější skupina mužského pohlaví (Vágnerová, M. 2004).

Mentální retardace
Je stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště
porušením dovedností projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny
složky inteligence, to je poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti. Postižení se
může vyskytnout bez, nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami.
Stupeň mentálního postižení se obvykle měří standardizovanými testy
inteligence.Může to být nahrazeno škálami, které určují stupeň sociální adaptace
v určitém prostředí.Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentálního
postižení.Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových funkcích, jak je určí
školený diagnostik.
Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času
a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat
současnému stavu duševních funkcí.
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Mentální postižení se dělí na (podle Mezinárodní
klasifikace nemocí) :

Lehké mentální postižení F 70
Lehce mentálně postižení si osvojují mluvu opožděně, ale většinou dosáhnou schopnosti
užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci. Většina z nich také dosáhne
úplné nezávislosti v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání, ovládání močového měchýře
a střev) a v praktických a domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem
pomalejší.
Hlavní potíže se obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Mnozí postižení
mají specifické problémy se čtením a psaním. Mírně postiženým však může velmi pomoci
výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovednosti a kompenzování
nedostatků. Většinu jedinců na horní hranici lehkého mentálního postižení lze zaměstnat
prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované
nebo málo kvalifikované manuální práce. V sociokulturním kontextu, kde se klade malý
důraz na teoretické znalosti, nemusí mírný stupeň postižení působit žádný problém.
Důsledky postižení se však projeví, když je postižený také značně emočně a sociálně
nezralý, např. není schopen vyrovnat se s požadavky manželství nebo výchovy dětí,
obtížně se přizpůsobuje kulturním tradicím a očekáváním.
Obecně jsou behaviorální, emocionální a sociální potíže lehce mentálně
postižených a z toho plynoucí potřeba léčby a podpory bližší těm, které mají jedinci
s normální inteligencí, než specifickým problémům středně a těžce postižených.
Organická etiologie je zjišťována u narůstajícího počtu jedinců, avšak ještě ne u většiny.
Vyznačují se zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků. Mají
nedostatečnou slovní zásobu a neobratnost ve vyjadřování.

Středně těžké mentální postižení F 71
U jedinců zařazených do této kategorie se pomalu rozvíjí chápání a užívání řeči a jejich
konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna schopnost
starat se sám o sebe a zručnost. Někteří jedinci potřebují dohled po celý život.
Také pokroky ve škole jsou omezené, ale někteří si osvojí základy čtení, psaní
a počítání. Vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k rozvíjení
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omezeného potenciálu a k získání základních dovedností a jsou vhodné pro pomalé žáky
s omezenou výkonností.
V dospělosti jsou středně postižení obvykle schopni vykonávat jednoduchou
manuální práci, jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný
dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla bývají plně
mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj schopností k navazování
kontaktu, ke komunikaci s druhými a podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách.

Těžké mentální postižení F72
Tato kategorie je v mnohém podobná středně těžkému mentálnímu postiženi, pokud jde
o klinický obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Snížená úroveň
schopnosti zmíněná pod F71 je v této skupině běžně mnohem výraznější. Většina jedinců
z této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými
defekty, které prokazují přítomnost klinicky signifikantního poškození či chybného
vývoje ústředního nervového systému.

Hluboká mentální retardace F73
IQ nižší než 20. Tato hodnota odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky.
Postižení jedinci jsou výrazně omezeni v komunikaci, mají nepatrnou nebo žádnou
schopnost sebe obsluhy a vyžadují stálou pomoc a dohled. Mají velmi omezenou možnost
výchovy a vzdělání.

Jiná mentální retardace (F78)
Tato kategorie se užívá, pokud nelze stanovit stupeň intelektové retardace z důvodu
přidruženého somatického či senzorického postižení, u jedinců s těžkými poruchami
chování., osob s artismem či u těžce tělesně postižených osob.

Nespecifikovaná mentální retardace (F79)
Tato kategorie se užívá v případech, kdy je mentální retardace prokázána, ale není
dostatek informací pro zařazení do příslušné kategorie.
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Demence
Je dle mezinárodní klasifikace nemocí syndrom způsobený poruchou mozku, chronické či
progresivní povahy. Dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí,
k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, schopnost učení. Vědomí není zastřeno.
Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční
kontroly, sociálního chování. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby,
cerebovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které primárně postihují mozek.

1.1.1 Diagnostika mentální retardace
Diagnostika mentální retardace je proces, který probíhá dlouhodobě. Komplexní
diagnostika musí zahrnovat zkoumání dítěte v oblasti biologické, psychologické
a sociální.
1

K diagnostice rozumových schopností se používají inteligenční testy spolu

s dalšími metodami. Jejich cílem je odhalit nejen úroveň rozumových schopností dítěte,
ale také strukturu těchto schopností. Testy jsou buď ve formě otázek nebo obrázků či
úkoly zaměřenými na manipulaci.
Přesné vymezení hodnot IQ je zvláště okolo hranic jednotlivých pásem oligofrenie
velmi obtížné. Hodnoty IQ se vyznačují značnou kolísavostí, takže při opakovaných
testech lze získat odlišné výsledky. Záleží na časovém odstupu a momentálním
psychickém rozpoložení testované osoby a na formě kladení otázek.
Předmětem diagnostiky je zdravotní stav, tělesný vývoj dítěte, rozumový stav,
zraková a sluchová percepce, úroveň koncentrace, paměť, vnímání sebe samého,
sebepojetí.
Zdravotní diagnostiku provádějí pediatři a odborní lékaři. Speciálně pedagogická
centra provádějí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.
Na diagnostice se podílejí i rodiče, kteří pozorují vývoj dítěte.

1

Švarcová, I. Mentální retardace, Portál Praha 2006 str. 37-38
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1.1.2. Nejčastější příčiny mentálního postižení
2

Dělí se na :
Endogenní – vnitřní, které jsou zakódovány v systémech pohlavních buněk, jejichž
spojením vzniká nový jedinec, jsou to příčiny genetické

Exogenní – vnější činitelé působí od početí , v průběhu celé gravidity, porodu,
poporodního období, i v raném dětství.Exogenní faktory mohou ale nemusí být
bezprostřední příčinou poškození mozku nebo plodu dítěte.Mohou také hrát roli činitele,
který spouští projevy zakódované patologie dědičnosti nebo modifikuje její průběh.

Exogenní faktory se dále člení podle období působení:
•

prenatální – působící od početí do narození

•

perinatální – působící těsně před, během a těsně po porodu

•

postnatální – působící po narození

Jako nejčastější příčiny se uvádějí:
Následky infekcí a intoxikací:
•

Prenatální infekce ( např. toxoplasmóza, zarděnky, pásový opar)

•

Postnatální infekce ( zánět mozku)

•

Intoxikace ( např. toxémie matky)

Následky úrazů nebo fyzikálních vlivů3:
•

Mechanické poškození mozku při porodu ( novorozenecká hypoxie)

•

Postnatální poranění mozku nebo hypoxie

•

Poruchy výměny látek, růstu, výživy ( hypotyreóza, fenylketonurie)

.1.1.3

Možnosti prevence vzniku mentálního postižení

Primární prevence je činnost zaměřená na zamezení vzniku fyzické, intelektové,
psychické či smyslové vady.

2
3

Švarcová, I. Mentální retardace, Portál Praha 2006 str.61- 62
Švarcová, I. Mentální retardace, Portál Praha 2006 str.61- 62
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Sekundární prevence je zabránění tomu, aby vada způsobila trvalé funkční omezení či
postižení.
Prevence zahrnuje primární zdravotní péči, prenatální a postnatální péči o dítě, výchovu
týkající se výživy, imunizační kampaň proti přenosným onemocněním.
Spektrum příčin vzniku mentálního postižení je velmi široké, proto je obtížné i hledání
konkrétních možností účinné prevence. 4
Mezinárodní liga společnosti pro mentálně postižené formulovala desatero zásad, jejichž
dodržováním lze možnost vzniku mentálního postižení omezit:

1. Žena by měla navštívit lékaře nejméně tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Na
základě zjištění aktuálního zdravotního stavu jí může lékař doporučit různá opatření
podporující narození zdravého dítěte ( očkování, dieta, vitamíny, cvičení)
2. Nastávající matka by měla jíst vyváženou stravu, která by měla obsahovat maso, ryby.
obiloviny, a mléčné výrobky, zeleninu a ovoce.
3.Žena by neměla pít alkoholické nápoje. Pije-li alkohol,pije ho s ní i dítě
4. Včas se chránit očkováním, zejména proti zarděnkám, a možné hepatitidě typu B, které
mohou dítě ohrozit.
5. Nekouřit. Kouření brání normálnímu růstu již v děloze.
6. Navštívit genetickou poradnu, zejména je-li nastávající matce více jak 35 let.
7. Dát si pozor na rentgenové záření.
8. Pravidelně navštěvovat svého lékaře. Odbornou lékařskou péči nelze ničím nahradit.

4

Švarcová, I. Mentální retardace, Portál Praha 2006 str. 63
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2 Vzdělávání a výchova osob s mentálním
postižením
2.1 Vymezení pojmu výchova
Klíčový pojem výchova můžeme pojmout minimálně dvojím způsobem. V širším pojetí
jde o záměrné zespolečenšťování člověka za pomoci poskytování možností a podmínek
pro jeho vývoj. Tyto možnosti je přitom třeba chápat jako víceúrovňové – počínaje úrovní
působení celkového prostředí ve výchovně vzdělávacích institucích a v rodině (včetně
dalších vlivů determinujících vývoj osobnosti, např. vlivu vrstevníků) a konče úrovní
celospolečenskou ( danou historickým vývojem a výslednou kvalitou společnosti).
V užším pojetí jde o aktivitu při níž ,,vychovatel“ (čili ten kdo vychovává
a vzdělává) svým jednání přímo, záměrně a v jistém vymezeném čase ovlivňuje (formuje)
kvalitu osobnosti jednoho nebo více lidí a to v souhlasu s určitými stanovenými cíli a za
pomoci určitých výchovných prostředků a metod. ,,Vychovatel“ má přitom možnost
současně vytvářet a ovlivňovat podmínky jež umožní vychovávaným dosáhnout natolik
optimálního osobnostního rozvoje, který bude nejen v souladu s jejich danými
individuálními dispozicemi, ale který může navíc rovněž stimulovat jejich vlastní snahu
o získání určitých schopností a dovedností, znalostí, postojů, názorů, přesvědčení
a způsobu chování.
Přímé a záměrné ovlivňování osobnostních kvalit osob s mentálním postižením
(i osob intaktních) je mimo jiné ovlivněno syntetickým pojetím osobnosti člověka. Toto je
jistou teoretickou základnou pro řešení řady edukačních problémů.
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Ze syntetického psychologického hlediska je řešena problematika:
1.

5

biologické a sociální podmíněnosti vývoje osobnosti respektovaný bio- sociální

přístup, v této souvislosti hovoří o společném a neoddělitelném vlivu dědičnosti(či
dalších biologických podmínek) a prostředí ( zejména sociálního vlivu výchovy)
2.

vztah celku osobnosti a jeho částí zde je uznáván analyticko-syntetický přístup,
který vidí každý dílčí aspekt či subsystém osobnosti v kontextu jeho začlenění do
osobnostního celku

3.

stálosti a podmíněnosti osobnosti co se týká této problematiky, pak je třeba brát
v úvahu aktuální vývojový přístup, jenž podporuje a pomáhá rozvíjet poznatky
o odlišné míře a formě proměnlivosti dílčích osobnostních aspektů a subsystémů.

4.

minulého vývoje a budoucnosti osobnosti mezi jednotlivými etapami vývoje sice
vyčnívá rané období, což ale neznamená, že jde o období, které musí mít jakýsi
fatální vliv ( svůj vývojový význam má i přítomnost a budoucnost)

5.

psychologických rozdílů mezi lidmi při jakémkoli zkoumání osobnosti musí být
brán zřetel na její individuální typ a aspekty vývoje

6.

pasivity a aktivity ve vývoji vždy je nutno respektovat, že každý člověk je schopen
vstoupit jistým dílem vlastní aktivity do procesu své socializace.

7.

střetávání a řešení protikladů v lidském životě a v osobnost existují protiklady vývoj
k hypertrofii jednoho z pólu protikladné dvojice a k atrofii druhého pólu může mít
nedozírné následky pro osobnost a její okolí.

8.

převahy pesimistického či optimistického pohledu na možný vývoj zde zřetelně
převládá tzv. realistický optimismus, který je důležitým předpokladem pro neustálé
hledání cest pro maximálně možný rozvoj osobnosti jako celku i jejích subsystémů.

Při potřebném celkovém pojetí předmětu našeho zájmu (konkrétně třeba při pojetí
fenoménu socializace) musíme svou teoretickou bázi opřít rovněž o kulturní antropologii,
která studuje člověka ze dvou stran:
1.

1.sleduje vztah biologických a specificky kulturních podmínek lidské existence

2.

sleduje vztah sociálních a specificky lidských stránek lidské existence (v němž se
můžeme opřít o sociologii, sociální psychologii, sociální pedagogiku)

5

VALENTA, Milan, MÜLLER ,Oldřich, Psychopedie, Praha, Parta 2007, str.168-169. ISBN 978-80-

7320-099-2
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Pro rozvinutí a naplnění problematiky étosu povolání etopeda, jeho morálních postojů
a vědomí odpovědnosti a motivaci k vlastní práci bude kromě etiky důležitá filozofická
antropologie. Její praktické zacílení na vizi člověka, na smysl a normy lidského života
odkazující mimo možného profesionálního směřování k pomoci druhým také k vlastnímu
zdokonalování, je pak pro nás významným podkladem i pro obsah výchovy.

2.1.1 Obsah, formy a podmínky výchovy
Výchova je v oblasti psychopedie realizována v rámci výchovného procesu, jehož
hlavními činiteli jsou speciální pedagog- psychoped (i jiná pomáhající osoba, např.
asistent, dobrovolník), osoba s mentálním postižením a výchovný obsah. Obsah výchovy
je vytvářen s ohledem na výchovné cíle, ty je třeba stanovit primárně, a následně je
určován

tím,

kde

výchova

probíhá

(zda

v rodině,

ve

škole,

ve

školském

zařízení).Oficiálně bývá vymezen v tom kterém rámcovém či školním vzdělávacím
programu, případně individuálním vzdělávacím plánu.
Obsahem výchovy rozumíme v nejširším slova smyslu soustavu hodnotových
orientací(např. mravních, estetických), postojů k realitě (např. k přírodě, společnosti,
k normám, k sobě samému), pohnutek (potřeb, zájmů, motivů) a těch vlastností osobnosti,
které by se měly stát individuálně i společensky přijatelnou součástí osobnostní výbavy
vychovávaného.
U osob s mentálním postižením se bude výchovný obsah lišit především
v závislosti na stupni jejich postižení. U lehkého mentálního postižení (zejména u jeho
horního pásma) lze předpokládat jistou vyváženost mezi možnostmi formování
bezprostředně sociálně využitelných osobnostních vlastností(např. aspirovat na určité
povolání, schopnosti vést rodinný život, schopnosti dodržovat pravidla občanského soužití
apod.) a možnostmi racionálního získávání poznatků. Výchovný obsah se zde do jisté
míry může prolínat s obsahem vzdělávacím.
U dolního pásma lehkého mentálního postižení a u středně těžkého mentálního
postižení dojde k převážení výchovného obsahu od částečného racionálního získávání
jednoduchých poznatků (zvládnutí trívia, získání dovedností správně pojmenovat
předměty a činnosti, s nimiž se setkávají v rodině, ve škole, v okolí školy, v přírodě)
směrem k formování bezprostředně sociálně využitelných osobnostních vlastností.
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U těžkého a hlubokého mentálního postižení je pak výchovný obsah zaměřen zejména na:
•

vypěstování nejzákladnějších komunikačních dovedností umožňujících kontakt
s okolím

•

rozvíjení pohybových a samoobslužných návyků umožňujících určitou míru
samostatnosti a soběstačnosti

•

rozvoj jednoduchého estetického cítění

•

vyhledávání a rozvoj možných zájmů ( např. hudebních, výtvarných)

•

rozvoj jednoduchých pracovních dovedností

Obsah výchovy osob s mentálním postižením bývá teoreticky i prakticky spojován
s formami výchovného procesu. Jeho naplnění bude do značné míry záviset na nich.
Formy lze chápat jako rozličné způsoby organizace výchovného procesu,
vztahující se například k prostorovému uspořádání (zda proces probíhá ve školní třídě,
přirozeném přírodním či městském prostředí) , k uspořádání žáků ve třídě (zda proces
probíhá hromadně, frontálně, skupinově , individuálně), ke způsobům společné činnosti
učitele a žáka (zda proces probíhá kooperativně, direktivně, volně), k časové dimenzi (zda
proces probíhá v rámci vyučovací hodiny, v rámci kompaktního bloku činností, v rámci
volně navazujícího cyklu činností).
Úspěšné naplnění obsahu výchovy však bude záviset nejen na použitých
organizačních formách, ale současně na širších výchovných podmínkách (do nichž se
zmíněné formy zahrnují). Co se týká podmínek výchovy, pak lze tento pojem vztáhnout
k obsahově podobnému pojmu výchovné prostředí.
Výchovné prostředí vytváří přímý ,,realizátor“ výchovného obsahu, který k jeho
vytváření

může

využít

různých

prostorových,

materiálních,

organizačních,

psychologických a dalších prostředků. Společně s dalšími zainteresovanými osobami
(vedení zařízení, technickým personálem, jinými pomáhajícími profesemi). V této
souvislosti hovoříme o výchovném významu tzv. pozitivní atmosféry na klienty čili
o směsi kladných kvalit prostředí v němž výchova probíhá, včetně vybavení, vřelosti,
dobrých mezilidských vztahů, profesionality).
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2.2 Ranná péče a předškolní výchova6
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož
obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na
vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc
školy a školských zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné
podmínky odpovídající jejich potřebám.
Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží
k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání
může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům nebo studentům se
zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o dva školní roky.
Vzhledem k tomu, že hlavní vývojovou roli v životě dítěte hrají první tři roky
života, neboť v období do tří let jsou kompenzační schopnosti centrální nervové soustavy
tak velké, že umožňují nejlépe rozvinout mechanizmy nahrazující její případné poškození,
je nutné, aby mu (a jeho rodině) byla v případě potřeby poskytnuta včasná odborná
pomoc.
Ona pomoc, jež je nazývána raná péče (raná podpora, včasná intervence) by měla
mít podobu souboru zdravotnických, sociálních a pedagogicko-psychologických služeb
a programů, aplikovaných od doby, kdy je u dítěte postižení zjištěno, do doby přijetí
daného jedince vzdělávací institucí (např. speciální školou mateřskou).
Na ranou péči pak navazuje možnost institucionalizované předškolní výchovy
(jako důležitého doplňku rodinné výchovy), kterou lze u dětí s mentálním postižením
(či dětí s kombinovaným postižením) realizovat ve speciální mateřské škole, v běžné
mateřské škole nebo ve třídě při běžné mateřské škole s programem upraveným podle
speciálních vzdělávacích potřeb.
Obecně pak platí, že v kterémkoli z těchto zařízení mají být v daném případě
plněny cíle informativně formativní (a sice v podobě integrovaných ,,průřezových“ bloků
zahrnujících formou vzdělávací nabídky, učiva, všechny povinné vzdělávací oblasti – zde
se jedná o prvotní institucionalizované rámce tzv. složek výchovy) , diagnostické, realitní,
reedukační, kompenzační a rehabilitační.
Předškolní výchova realizovaná ve speciální mateřské škole (či třídě při běžné
mateřské škole s programem upraveným podle speciálních vzdělávacích potřeb) by měla
6

Zákon č.561/2004Sb
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primárně vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jenž
je podkladem pro přípravu konkrétního výchovně vzdělávacího obsahu toho kterého
zařízení zasazeného o školního vzdělávacího programu.

Konkrétní výchovně vzdělávací obsah předškolní výchovy u dětí s mentálním (či
kombinovaným) postižením musí respektovat jejich dosaženou vývojovou úroveň (včetně
specifik vyplývajících z typu a stupně postižení), a proto je dále rozpracováván do
individuálních výchovně vzdělávacích plánů (podle potřeby celoročních, měsíčních,
týdenních). Ty by měly být minimálně jednou za školní rok vyhodnocovány, což vytváří
důležitý podklad pro plánování nových ročních i dílčích výchovných obsahů.
Součástí výchovně vzdělávacího obsahu u dětí s mentálním postižením
předškolního věku by pochopitelně mělo být dodržení některých podmínek, mimo jiné
režimu zajištění osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy
a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení,
zajištění využívání vhodných kompenzačních, technických a didaktických pomůcek
zajištění přítomnosti asistenta podle míry a stupně postižení a zajištění sníženého počtu
dětí ve třídě7.

2.3 Základní škola praktická
V této škole se vzdělávají děti školního věku s lehkým stupněm mentální retardace,
případně s úrovní rozumových schopností v pásmu podprůměru, když nejsou z různých
důvodů schopny prospívat v běžné základní škole, děti s autismem, žáci s poruchami
chování, epilepsií, zdravotním oslabením a děti, které jsou v péči psychiatra.
Vzhledem ke značné variabilitě jejich schopností a dosažené úrovně vědomostí,
dovedností a návyků je nezbytné uplatňovat při jejich vzdělávání individuální přístup,
odpovídající jejich vývojovým a osobnostním zvláštnostem.
Síť zvláštních škol v ČR zahrnuje více než 500 škol. O zařazení žáka do zvláštní
školy či o jeho přeřazení rozhoduje ředitel školy, je to však podmíněno souhlasem rodičů
nebo jiných zákonných zástupců dítěte. Zvláštní školy jsou devítileté a žáci v nich plní
povinnou školní docházku. Učební plán školy zahrnuje obdobné vyučovací předměty jako
učební plán základní školy, s výjimkou cizích jazyků. K osvojení praktických dovedností
žáků byl do učebního plánu zařazen poměrně velký počet hodin pracovního vyučování.
7

Valenta, M Psychopedie (2007) str. 216 – 219)
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Podmínky vzdělávání :
snížené počty žáků ve třídách
vhodně upravené prostředí
speciální učební metody
výběr učiva odpovídající rozumovým schopnostem žáků
učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací
speciální zařízení a kompenzační pomůcky v závislosti na potřebách žáků a závažnosti
jejich postižení
učebnice, které odpovídají úrovni rozumových schopností žáků
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2.3.1

Složky

výchovy

jako

součásti

výchovně

vzdělávacího procesu na základní škole
Pro jedince s lehkým či středním mentálním postižením by mělo do značné míry platit, že
jsou za určitých podmínek (zejména prostorových a materiálních, psychosociálních,
personálních, organizačních) schopni uspět ve výchovně vzdělávacím procesu
probíhajícím na základní škole běžné, praktické či speciální. Zde jsou vzdělávací
programy postaveny tak, aby bylo plnění výukových cílů více méně kombinováno
s dosahováním cílů výchovných.
Cílům pak odpovídají tradované složky výchovy (,,průřezově“ prolínající všemi
vzdělávacími oblastmi a vyúsťující do nastavených klíčových kompetencí), jejichž
rozpracování má psychopedům (a dalším zainteresovaným pedagogům) napomáhat
k přehlednější orientaci v potřebném výchovném obsahu.

Smyslová výchova
Slouží k rozvoji (či reedukaci) základního poznání coby primárního předpokladu dalšího
poznávání předmětů a jevů z vnějšího i vnitřního prostředí

Rozumová výchova (společně s řečovou)
Je vrcholem kognitivizace – jde o termín M. Zeliny – jde o rozvoj poznávacích
osobnostních složek) osobnosti s mentálním postižením by přitom měla zahrnovat:
•

postupy zaměřené na jednotlivé kognitivní funkce může jít například o cvičení
smyslů (včetně senzomotoriky), trénink paměti, rozvíjení představ a představivosti,
cílenou práci s myšlenkovými operacemi

•

postupy zaměřené na chápání a posuzování vlastní osoby může jít například
o vnímání svého tělesného schématu, aktivní dosahování výsledků v různých
činnostech

•

postupy zaměřené na schopnosti samostatného rozhodování a řešení situací může jít
například o situační učení, simulování situací atp.

Řečová výchova
Jejím hlavním cílem je kompenzovat nedostatky ve verbalizaci, jež vyplývají ze
samotného postižení či z vývoje ochuzeného o patřičné podněty. Tato výchova by měla
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mít podobu systematického budování slovní zásoby, nacvičování vyjadřovacích
dovedností a vytváření schopností porozumění a smysluplného užívání řeči (což je vše
důležité pro konečné poznávání jevů z vnějšího i vnitřního prostředí).
Podkladem pro výchovu řeči musí být cílené vytváření takových výchovných
situací, které se vyznačují dostatečným množstvím podnětů pro řečový rozvoj. Jde
o situace, při nichž je zcela na místě odpovídající slovní doprovod, o situace, při nichž by
žáci měli zcela přirozeně vyprávět o tom, co momentálně dělají, měli by pojmenovávat
předměty a jevy, jejich vlastnosti, pojmenovávat minulé i budoucí děje, dosahovat podle
možností slovních abstrakcí apod.

Tělesná výchova
Má v systému péče o mentálně postižené osoby důležité postavení právě vzhledem ke
zvláštnostem motoriky, jimiž se tyto osoby v různé míře vykazují.
F. Kábele ( 1976) např. tělesné výchově přisuzuje:
•

zdravotní cíle spočívající v péči o harmonický tělesný vývoj (na základní škole
praktické plněn např. ve zdravotní tělesné výchově)

•

vzdělávací cíle spočívající v osvojení si základních pohybových dovedností, rozvoji
jednotlivých psychomotorických funkcí, rozvoji síly, tělesné obratnosti, rychlosti

•

výchovné cíle spočívající v možnosti využít prvky, principy a prostředky tělesné
výchovy v dalších výchovných složkách ( např. vytváření návyků na fyzickou
námahu a vytváření manuálních dovedností a pohybové koordinace v pracovní
výchově)

•

rekreační cíle spočívající v zabezpečení aktivního odpočinku a v poskytnutí relaxace
a smysluplného vyžití.

•

diagnostické cíle spočívající v možnosti pozorovat a interpretovat chování jedinců
s mentálním postižením v přirozených situacích.

Pracovní výchova
Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s mentálním postižením v období
dospívání a dospělosti ( jejím absolutním vyvrcholením je jejich samostatný život a vstup
na volný trh práce).Tyto předpoklady jsou postaveny na vytváření schopností pracovat,
což je spojeno s rozvojem percepce, motoriky, analyticko- syntetické činnosti mozku
a následně myšlení a řeči a na vytváření celkově pozitivního vztahu k práci (což je
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spojeno s rozvojem vůle, motivace k další činnosti, s poznáním vlastních možností
a sebehodnocením).
Vytváření schopností pracovat a vytváření celkově pozitivního vztahu k práci se
může odehrávat prakticky v celém výchovně- vzdělávacím procesu jedinců s mentálním
postižením( i mimo něho) nejuceleněji ale probíhá v rámci pracovního vyučování na
základní škole praktické.
Pracovní výchova aplikovaná na základní škole speciální ( či v domovech pro
osoby se zdravotním postižením) je zaměřena hlavně na nácvik úkonů souvisejících se
sebeobsluhou,

na

utváření

základních

manuálních

dovedností,

na

upevňování

hygienických návyků na budování jistého stupně samostatnosti.

Podmínky vzdělávání
•

snížené počty žáků ve třídách

•

vhodně upravené prostředí

•

speciální učební metody

•

výběr učiva odpovídající rozumových schopnostem žáků

•

učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací

•

speciální zařízení a kompenzační pomůcky v závislosti na potřebách žáků
a závažnosti jejich postižení

•

učebnice, které odpovídají úrovni rozumových schopností žáků

2.4. Základní škola speciální
Je určena pro žáky se středně těžkou, těžkou, případně hlubokou mentální retardací a pro
mentálně postižené žáky s více vadami, pro které je zpracován samostatný rehabilitační
vzdělávací program. Speciální školy jsou desetileté. Těžiště práce speciální školy spočívá
ve výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí,
dovedností, na vytváření návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě, k dosažení
maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do
společenského života.
Jedním ze závažných úkolů pomocné školy je vybavit žáky triviem základních
vědomostí a dovedností, čili naučit je číst, psát a počítat. Zvládnutí těchto požadavků je
pro některé žáky náročné, pro jejich další život má však mimořádný význam. Zcela novou
funkcí pomocné školy je připravovat žáky k dalšímu vzdělávání. Absolventi pomocné
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školy mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání v praktické škole a získat tak
kvalifikaci k vykonávání jednoduchých pracovních činností.

2.4.1 Výchova na základních školách speciálních
Na základní škole speciální jsou ve velké míře vzděláváni a vychováváni žáci na úrovni
středně těžkého mentálního postižení (výjimkou však nejsou ani jedinci z dolního pásma
lehkého stupně). Z toho vyplývají její hlavní výchovně vzdělávací cíle, jimiž jsou: dle
možností dosahování elementárního vzdělávání v triviu a v poznatcích o přírodě
a společnosti, dále osvojení si základních pracovních a motorických dovedností, návyků
hygieny a sebeobsluhy a v neposlední řadě také budování schopností vytvářet osobní
vztahy, dovedností komunikovat a formování společensky akceptovatelných povahových
vlastností.

Smyslová výchova
Zaměřena na rozvíjení jednotlivých smyslů, ale především na cílevědomé vytváření
vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči.

Rozumová výchova
Jejím hlavním úkolem je stimulace verbálního myšlení, logické paměti, záměrné
pozornosti, volních vlastností a komunikativních dovedností. Orientuje se především na
poznávání předmětů každodenního života, na jejich správné pojmenování a chápání
významu, na označování běžných činností jejich charakteristiku, průběh a časovou
následnost na rozvíjení paměti a její soustavné cvičení např. pomocí básniček, písniček
a krátkých textů, na poznávání a čtení několika písmen a slabik. Rozvíjení grafických
schopností je zaměřeno na stimulování rozvoje jemné motoriky.

Tělesná výchova
Směřuje k rozvoji motoriky, pohybových schopností a dovedností a k překonávání
neobratnosti či pasivity.
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Pracovní výchova
Slouží k osvojení základů sebeobsluhy a jednoduchých dovedností v práci s materiály
a nástroji, dále jednoduché výtvarné techniky a smysl pro pořádek ve svém okolí.
Na 1. stupni základní školy speciální jsou žáci systematicky vedeni k aktivnímu
vnímání, ke koncentraci pozornosti a ke zdokonalování analyticko-syntetické činnosti
v oblasti vnímání a myšlení. Dále se zpřesňuje jejich orientace v okolí, rozvíjejí se
grafomotorické dovednosti a postupně se utvářejí základní početní představy. Dochází
rovněž k osvojování si prvních písmen a systematicky jsou ve všech výchovách rozvíjeny
všechny stránky řeči, rozšiřuje se slovní zásoba, zpřesňuje se výslovnost, zkvalitňuje se
vnímání a porozumění mluvené řeči. Velká pozornost je věnována hudební a tělesné
výchově, důraz je kladen na výchovu pozitivního vztahu k lidem, k vlastní osobě
i k okolnímu prostředí, na výchovu správného společenského chování.
Žáci by se měli naučit číst všechna písmena abecedy a psát převážnou většinu
písmen. Také by si měli osvojit čtení slabik a krátkých slov (čímž se zvyšuje jejich
orientace v okolí) a osvojit si číselnou řadu do 100 (sem patří i osvojení si prakticky
využitelné dovednosti v zacházení s penězi).
Na 2. stupni základní školy speciální pokračuje systematické a cílevědomé
rozvíjení takových rozumových schopností, emocionálních a volních vlastností
a pohybových dovedností, které budou předpokladem co nejlepší orientace v okolí a co
nejlepšího a nejnezávislejšího zapojení se do každodenního společenského života.

2.4.2 Přípravný stupeň základní školy speciální
Podle Švarcové (2006) je důležitým úkolem speciálního školství umožnit vzdělávání
i dětem, které byly v minulosti osvobozovány od školní docházky a považovány za
nevzdělavatelné. Zahraniční zkušenosti i zkušenosti na našich speciálních školách
ukazují, že i děti s velmi závažnými formami postižení jsou schopny vývoje. Praxe
vyučování těchto žáků ukazuje, že při intenzivní výchovné a vzdělávací péči mohou téměř
všechny děti dosahovat viditelných pokroků a dochází u nich ke zlepšování psychické
úrovně i pohybových dovedností. Vzdělávání těchto žáků však vyžaduje nejen značné
pedagogické schopnosti speciálních pedagogů, jejich bohaté zkušenosti a zájem
o vzdělávání těžce postižených žáků, ale také speciálně upravené školní prostředí,
speciální učební pomůcky.
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Přípravný stupeň poskytuje přípravu nevzdělávání dětem s těžkým mentálním
postižením, souběžným postižením c více vadami nebo autismem. Do přípravného stupně
lze zařadit dítě od pěti let věku nebo dítě, kterému byl z důvodu zdravotního postižení
povolen odklad povinné školní docházky, a to se souhlasem zákonného zástupce a na
základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Délka přípravy na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je
jeden až tři školní roky. Přípravný stupeň se dělí na třídy. Třída má nejméně čtyři
a nejvýše šest dětí.
Vzhledem k závažnosti postižení žáků ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální zabezpečují výchovně vzdělávací činnost souběžně dva pedagogičtí pracovníci.
Ke zdárnému průběhu vyučování přispívá i vhodné prostorové vybavení. kromě
učeben by měl mít přípravný stupeň k dispozici nejméně jednu třídu nebo jinou místnost,
jíž by bylo možno využívat k odpočinku, relaxaci nebo k individuální práci se žáky.
Švarcová zde dále uvádí, že při experimentálním ověřování této nové formy
vzdělávání se ukázalo, že mnohé z dětí, které se na počátku jevily jako vzdělavatelné jen
ve velmi malé míře, v průběhu vyučování ,,dozrály“ a rozvinuly se natolik, že budou moci
úspěšně absolvovat speciální školu.

2.4.3 Rehabilitační vzdělávací program základní
školy speciální
Je určen pro žáky s velmi těžkým zdravotním postižením, jejichž právo na vzdělávání
nemohlo být realizováno. Jednalo se především o děti, které vzhledem k závažnosti svého
mentálního a případně i dalšího postižení dosud nikdy nemohly být vzdělávány,
a o absolventy přípravných stupňů, kteří ani po tříletém přípravném cyklu nebyli schopni
nastoupit a úspěšně zvládnout požadavky vzdělávacího programu základní školy
speciální.
Umožňuje žákům, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně
pedagogického vedení osvojovali některé elementární dovednosti a návyky, které jim
umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti, pomohou jim najít vhodnou formu
komunikace

s jejich

okolím(např.

alternativní

metody

komunikace,

především

nonverbální komunikační metody, znaková řeč, Makaton, sociální čtení, psaní hůlkovým
písmem.) a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Rehabilitační třídy základní školy
speciální by měli umožnit žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více
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vadami, uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělávání a realizovat jejich
tělesný i duševní potenciál.
Docházka do rehabilitačních tříd je desetiletá, stejně jako do jiných tříd základní
školy speciální. Počet žáků je stanoven na čtyři až šest žáků ve třídě. Rehabilitační třídy
jsou s běžnými třídami základní školy speciální prostupné, takže v případě zjištění
akcelerace vývoje rozumových schopností žáka v kterékoliv etapě jeho povinné školní
docházky je možné a vhodné převést ho do jiné třídy základní školy speciální.

2.5 Večerní školy
Jedna z celoživotních forem vzdělávání pro mentálně postižené. Jejich zřizovatelem je
občanské sdružení. Ve večerních školách se vyučuje zpravidla dvakrát týdně po dvou až
třech hodinách. Fungují většinou v budovách základních škol praktických a základních
škol speciálních, nebo v prostorách ústavů. Umožňují lidem s mentálním postižením
vhodně a hodnotně využít svůj volný čas a vzájemně se stýkat.
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3 Formy práce s mentálně postiženými
3.1 Principy a cíle práce s mentálně postiženými
Podle Matouška (2010) obecný konsenzus ohledně toho, kam má směřovat práce s lidmi
s mentálním postižením zatím neexistuje. Stále častěji se prosazuje hledisko, které
hodnotí kvalitu života člověka s mentálním postižením porovnáním způsobu života se
situací vrstevníka bez postižení žijícího v přirozeném společenství.

Obecné principy
Jedním z důležitých principů je, aby lidé s mentálním postižením mohli využívat instituce
jež poskytují služby veřejnosti. To znamená, aby mohli žít co nejpodobněji jako lidé bez
postižení. Podpora ze strany sociálních pracovníků by měla být jen v oblastech, které
uživatel sám nezvládá. A v oblastech, kde si poradí uživatel sám by měl mít prostor pro
svoje vlastní řešení. 8Služby nemají řídit život uživatele, ale pomoci mu, aby ho mohl co
nejvíce řídit sám. Souvisí s tím i snaha o to, aby byl uživatel na službě co nejméně
závislý. Optimální by bylo vytvořit síť služeb, mezi nimiž by si uživatel mohl vybírat,
popřípadě jich mohl využívat několik současně.
Služby by měly být lidem s mentálním postižením poskytovány podle
standardizované metodiky posuzování jejich postižení, která nemůže spočívat jen ve
stanovení míry rozumových schopností, případně v medicínské diagnóze stavu, ale musí
mapovat adaptační schopnosti a dovednosti posuzovaného člověka. Ideálně by takové
hodnocení měla dělat jiná organizace, než ta která klientovi poskytuje péči. Má totiž
tendenci upřednostňovat vlastní potřeby před potřebami klienta.9

8

MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana, Sociální práce v praxi : specifika
různých cílových skupin a práce s nimi, Portál , Praha 2010 str. 113, ISBN 978-80-7367-818-0
9
MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana Sociální práce v praxi : specifika
různých cílových skupin a práce s nimi, Portál , Praha 2010 str. 113, ISBN 978-80-7367-818-0
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Práva lidí s mentálním postižením
Termín lidská práva (human rights) se stala nezbytným stavebním kamenem nejen
pro právní vědu, ale také pro politiku, filozofii a mnoho dalších odborných disciplín.
Určují místo člověka ve společnosti, který zde díky jejich uplatňování může žít jako
plnohodnotná společenská bytost (Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. 2007).
Každý jedinec je dle právních norem považován za tzv. fyzickou osobou. Tato fyzická
osoba má způsobilost k právům (a povinnostem), způsobilost k právním úkonům
a způsobilost

k protiprávním

úkonům.

První

jmenovaná

způsobilost

k právům

a povinnostem vzniká u fyzické osoby narozením a zaniká její smrtí. Jedná se o právní
subjektivitu. Způsobilost k právním úkonům člověk získává postupně, její naplnění
získáváme po dovršení osmnáctého roku života. Způsobilost k právním úkonům je na
rozdíl od způsobilosti k právům, lze omezit či člověka této způsobilosti úplně zbavit. Děje
se tak kromě jiného také v případě duševního či mentální handicapu, kdy jedinec není
schopen činit právní úkony. V tomto případě soud určí takové osobě opatrovníka. Pro
mnoho lidí z těchto definic plyne, že člověk s mentálním postižením nemá žádná práva
kvůli jeho nesvéprávnosti. V šedesátých letech 20.století se proti tomuto tvrzení začali
ozývat organizace rodičů dětí s mentálním postižením. Na mezinárodní úrovni tak vznikla
Evropská liga společností mentálně handicapovaných, jež si vytýčila za cíl hájit zájmy
osob s mentálním postižením bez ohledu na národnost, rasu a přesvědčení a to
v následujících oblastech: léčebné, bytové, vzdělávací, přípravy na povolání, zaměstnání
a sociálních služeb (Pipeková, J. 2006).
Právní situace osob s mentálním postižením se tak postupně transformovala až do
její dnešní podoby. Jedinci s mentálním postižením obtížně komunikují, tento fakt je
zbavuje možnosti prosazovat svá práva. Na tomto základě Valné shromáždění Organizace
spojených národů vyhlásilo Deklaraci o právech mentálně postižených osob. Tato
mezinárodní deklarace vyzívá národní úrovně organizací zabývající se touto
problematikou, aby dbali na dodržování těchto práv:
1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské
bytosti.
2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož
i na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout
v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti.

- 30 -

3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní
úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se
zabývat jinou užitečnou činností.
4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu vlastní rodiny nebo
v rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má
být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění do
specializovaného zařízení potřebné, mají být prostředí a podmínky života v něm
tak blízké normálním podmínkám života, jak je to jen možné.
5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje
ochrana jeho dobra a zájmů.
6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním,
zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání, má
mít právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který
vyplývá z jeho mentálního stavu.
7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv
v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva
buď částečně, nebo úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo
zrušení těchto práv chránit postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití.
Tento postup by měl být založen na hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by
posoudili sociální způsobilost postiženého. Omezení nebo zrušení práv má být
podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné u vyšších institucí
(Švarcová, I. 2000).
Z výše uvedeného morálního kodexu vyplývá, že i člověk s mentálním postižením
má právo svobodně rozvíjet a naplňovat svůj život. Dodržování lidských práv je velice
důležité i z pohledu hlavních aktérů, tedy jedinců s mentálním postižením. Lidská práva
sama osobě jsou výdobytkem moderní společnosti. Proto respekt k právům tvoří
nezbytnou podmínku skutečného začlenění lidí s mentálním postižením do naší
společnosti. Oblastí, kde se tato práva projevují v maximální míře jsou sociální služby.
Poskytovatelé si uvědomují existenci nejspolehlivějšího ukazatele vypovídajícího
o kvalitě služeb, které nabízí svým uživatelům. Někdy poskytovatelé sociálních služeb
naráží na mantinely, jako jsou např.: otázka bezpečnosti, odpovědnosti, omezení dané
nevhodnými prostory, nedostatek personálu apod. Ale i přesto zůstávají práva lidí
s mentálním postižením zásadním požadavkem, a tím se stávají hlavním znakem sociální
služby (www.imy.cz).
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3.2 Asistence
Asistence je jedna z hlavních metod při práci s lidmi s mentálním postižením. Poskytuje
pomoc z činnostmi, které člověk bez postižení zvládne bez pomoci. Asistence je náhradou
za dovednosti a schopnosti jež příjemci asistence chybějí. Metoda asistence se aplikuje
v oblastech života, kde lidé s mentálním postižením potřebují pomoci, jsou to například
bydlení, docházka do školy, do zaměstnání.
Důležitým rysem asistence je její zaměření na jednotlivce. Je ,,šitá“ na míru
jednomu uživateli. To znamená, že reaguje na konkrétní potřeby a může se přizpůsobovat
změnám v klientových potřebách. Pokud to rozvoj dovedností uživatele umožňuje,
postupně dochází ke snižování míry podpory .Například ve chráněném bytě uživatel
nejprve potřebuje, aby mu asistent každý den popisoval, co všechno musí večer udělat
(vzít si léky, najíst se, umýt se a podobně) . Po určité době stačí, že asistent připomene, že
uživatel má seznam těchto činností. Uživatel má seznam těchto činností jako pomůcku,
aby na nic nezapomněl.
Asistent rozvíjí, případně kompenzuje dovednosti uživatele. U lidí s mentálním
postižením nemusí jít jen o pomoc při praktických konkrétních činnostech jako vaření,
sebeobsluha. Jde i o pomoc s organizováním jednotlivých aktivit, aby je uživatel mohl
zvládat sám. Občas je nutná pomoc i při chápání možných rizik např. přecházení silnice.
Asistentova pomoc spočívá v tom, že uživateli popisuje co se může stát pokud by
přecházel silnici bez rozhlédnutí. Současně mu popisuje situaci jestli jede nebo nejede
auto. Asistent za člověka s mentálním postižením nerozhoduje. Srozumitelnou formou
podává informace, vysvětluje kontext rozhodování, a tím uživateli pomáhá k tomu, aby
o svém životě rozhodoval sám10.

10

MATOUŠEK, Oldřich, ,KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana Sociální práce v praxi: : specifika
různých cílových skupin a práce s nimi , Portál , Praha 2010 str.116, ISBN 978-80-7367-818-0
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3.3 Individuální práce
Individuální práce se do jisté míry kryje s asistencí. Individuální práce směřuje ke změně
v uživatelově životě. Jedním z cílů je, aby si uživatel osvojil určité dovednosti, které zvýší
míru jeho samostatnosti. Lidé s mentálním postižením se totiž dovednosti potřebné pro
život nenaučí pouhým pozorováním jako lidé bez postižení. Také v prostředí, kde žijí
například v rodině nebo v ústavu sociální péče nemívají vždy dostatek podnětů pro rozvoj
dovedností. Myslím tím dovednosti jako je například praní, uklízení. Méně také navazují
vztahy s ostatními lidmi. Proto se stává, že některé samostatné aktivity začínají trénovat
až v dospělosti.
Jednou z takových dovedností může být například cesta do zaměstnání nebo centra
denních služeb. Je vytvořen individuální plán, na kterém může spolupracovat i rodina
uživatele. Plán může obsahovat kromě konkrétního cíle i dílčí cíl. Dílčí cíl může být
například naučit se přecházet na semaforu. Konkrétní cíl je, že uživatel umí konkrétní
cestu a umí reagovat na neočekávané situace.
Při každém plánování je určena doba po níž proběhne hodnocení, jak se daří plán
uskutečňovat. K dosahování cílů se používají nejrůznější metody. Může jít o provádění
dané činnosti za doprovodu asistenta, který popisuje jak se co dělá. Později asistent spíše
klade otázky, aby zjistil co si uživatel již zapamatoval. Dalším krokem může být, že
asistent zaujme roli pozorovatele a je připraven zasáhnout bude-li uživatel v ohrožení
života či zdraví. Postupem času může mentálně postižený příslušnou činnost vykonávat
samostatně.
Jednotliví uživatelé mohou stejného cíle dosáhnout pomocí různých technik,
odlišných kroků, pomůcek. Pomůckami Matoušek (2010) myslí obrázky, videozáznamy,
seznam činností. Postupy jsou vždy individualizované.11

3.4.

Specifické

aspekty

péče

o

lidi

s mentálním

postižením
Pro lidi s mentálním postižením je jejich vlastní prožívání velice nepřístupné. Výchovou
se bohužel často, když nezáměrně podporuje spíše inkongruence než kongruence. Během
svého vývoje bývají málo povzbuzováni, aby důvěřovali svým vlastním pocitům jelikož

11

MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana, Sociální práce v praxi: : specifika
různých cílových skupin a práce s nimi , Portál , Praha 2010str.117-118, ISBN 978-80-7367-818-0
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ty se často projevují bizardním způsobem. Okolí se mnohdy nenamáhá, aby pochopilo
význam tohoto zvláštního chování. A důsledkem toho je, že lidé s mentálním postižením
potlačují své pocity. Jedná se zejména o osoby s lehčím mentálním postižením. Lidé se
závažným mentálním postižením dokáží projevovat své emoce byť v podivných
podobách. Osoby s lehkým mentálním postižením mívají přání aby působili jako
nepostižení, což vede k nadměrnému přizpůsobování, které je ale odděluje od
emocionálního prožívání. Aby nepůsobili jako postižení, projevují jen ,, pozitivní“ pocity
přizpůsobené okolí. Obávají se přiznat negativní pocity ( zuřivost, tísnivé pocity atd.)
Obávají se, že by je okolí považovalo jejich pocity za nepřiměřené a označilo je za
nenormální.

3.5 Terapie využitelné při práci s mentálně postiženými
Tyto terapie jsou hlavně činnostního charakteru s využitím speciální lidské činnosti.
Speciální lidskou činností se rozumí například hra, výtvarná, hudební či kontakt se
zvířetem.

3.5.1. Terapie hrou
Valenta ( 2007) uvádí, že terapie hrou znamená využití prostředků hry za účelem pomoci
lidem( hlavně dětem) změnit jejich chování, myšlení, emoce a další osobní předpoklady
společensky i individuálně přijatelným směrem.
U terapií s dětmi s mentálním postižením obecně platí nutnost počítat zejména
s jistými omezujícími specifiky jejich motivace ke hře. Tato specifika se mohou odvíjet
jak od primárních deficitů v psychomotorice například od snížené schopnosti manipulace
s objekty, tak od nedostatku představivosti a tvořivosti tak také od negativních vlivů
prostředí. Naopak je třeba počítat i s tím, že vhodné sociální prostředí a přiměřeně
aktivizující výchovné podmínky mohou tyto možné motivační nedostatky do jisté míry
eliminovat.
Součástí přístupu ke hře klientů s mentálním postižením musí být dlouhodobě
pozitivně laděné sociální prostředí využívající pravidelného a strukturovaného
podněcování a uspořádání vjemu.
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3.5.2 Terapie s účastí zvířete
Může jít o jakákoli společenská zvířata, ale nejčastěji jde o psi a koně. Zvířata napomáhají
psychické stimulaci a uspokojují potřebu bezpečí a jistoty.

Hipoterapie
Je terapie přesněji hiporehabilitace pomocí koně. Jde o zmírnění až odstranění hendikepu
pomocí práce s koněm a ježdění na koni. Funguje na bázi fyzioterapie tedy souladu
multidimenzionálního pohybu koně a pohybu klienta čili na základě primárního fyzikálně
stimulujícího působení směřujícímu ke zlepšení tělesných funkcí. Může pomoci
k dosažení pozitivních změn v myšlení, chování a prožívání.

Canisterapie
Je terapie pomocí psa například zlatého retrívra. Nejpoužívanější forma canisterapie
u osob s mentálním postižením je mazlení se psem, hlazení psa a cílené hry se psem
pomocí pomůcek.
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3.6 Muzikoterapie
Muzikoterapie je použití hudby a hudebního umění za účelem pomoci změnit lidem jejich
chování, myšlení, emoce pro společnost přijatelným směrem. U mentálně postižených lidí
je vhodná aktivní skupinová muzikoterapie. Zejména u lehce a středně těžce postižených
klientů. U lehce mentálně postižených ani nemusí být úroveň jejich hudebních schopností
poznamenaná mentálním postižením.

Aktivní skupinová muzikoterapie by měla probíhat následovně:
1. V úvodní fázi by měli klienti poznat terapeuta a ostatní členy skupiny a hudební
materiál, kterým může být vlastní hlas, tělo či různé hudební nástroje.
2. Dále následuje ,,uvolňovací fáze“ kde dochází k uvolnění napětí jak psychického
tak fyzického, a k vybití nahromaděné energie
3. Hlavní činnost, měla by být klidnější. Klienti by neměli pociťovat napětí nebo
úzkost, ostych. Mělo by se pracovat s jejich schopnostmi, jakkoli s nimi
komunikovat, zařadit je do skupiny. Hlavním cílem je tedy odstranění nevhodných
vzorců chování a prožívání
4. Pokud dojde k odstranění nevhodných modelů chování a prožívání, tak by měla
nastoupit fáze rozvíjející modely společensky a individuálně přijatelné
a využitelné.

3.7 Arteterapie
Valenta uvádí, že je to aplikace výtvarných prostředků za účelem pomoci lidem změnit
jejich chování a myšlení, emoce a další osobní předpoklady společensky i individuálně
přijatelným směrem. Pro arteterapii je víc důležitý proces tvorby se všemi
psychologickými a speciálně pedagogickými aspekty než produkt výtvarného úsilí
klienta, nicméně výtvarná hodnota díla může někdy hrát terapeuticko- rehabilitační roli.
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3.7.1 Arteterapeutické metody
Volný výtvarný projev
Akceptuje spontaneitu dětské hry a radost z pohybu, učí se nebát plochy a ovládat
neuromotoriku12.
•

Technika čmárání – děti se ,,rozčmárávají“ po papíru a teprve dodatečně se snaží
,,vytáhnout“ z čar motiv a ten rozvinout.

•

Volná kresba či malba – nakresli, co chceš například technika ,, finger- painting“

•

Výcvik práce s čarou, linií

Výtvarný projev při hudbě
Využívá souznění hudby a výtvarného projevu, že zvuky i nástroje mají svou barvu
Například tóny flétny mají modrou barvu.

Asociativní výtvarný projev při hudbě
Podle Valenty je cílem metody odreagování přetrvávajících negativních zkušeností.
Před volnou malbou musí předcházet relaxace a uvolnění žáků formou výtvarné hry
a motivujícího poslechu. Po výtvarném procesu následuje kolektivní a individuální
interpretace výtvorů, děti se snaží namalovaný obraz vystihnout názvem.

12

VALENTA, Milan., MÜLLER ,Oldřich., Psychopedie, Praha, Parta 2007str. 145-146, ISBN 978-80-

7320-099-
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4 Podporované zaměstnávání
4.1 Podporované zaměstnávání
Je časově omezená služba na dobu dvou, případně tří let spočívající v individuální
a flexibilní podpoře lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce
a jejich zaměstnavatelů. Podpora je poskytována před i po nástupu do práce.
Je určena lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí
a jejichž schopnosti jsou z různých důvodů omezeny. A potřebují podporu před i po
nástupu do práce.
Cílem je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním získat a udržet si vhodné
zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Dalším z důležitých cílů je zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb a zlepšit
jejich dovednosti potřebné k získání a zachování si práce. Neméně důležité je také
posilovat jejich pracovní návyky a motivovat k dalšímu profesnímu rozvoji.
Služba podporovaného zaměstnávání zahrnuje personální poradenství a pracovní
asistenci. Hlavním znakem podporovaného zaměstnávání, je že trénink dovedností
probíhá přímo na pracovišti. Odpadají tedy potíže spojené s přenosem dovedností
z jednoho místa na druhé. Trénink na pracovišti navíc podporuje sociální integraci
a usnadňuje ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s postižením.
Pracovník s postižením dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk
bez postižení. Pracovní doba odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti
pracovat na zkrácenou pracovní dobu.

4.2 Historie podporovaného zaměstnávání
Podporované zaměstnávání má původ ve Spojených státech v sedmdesátých letech. Bylo
určeno pro skupinu lidí, kteří byli vnímáni jako nezaměstnatelní. V roce 1984 bylo v USA
podporované zaměstnávání legislativně upraveno zákonem Developmental Disability Act.
Z USA se podporované zaměstnávání posléze dostalo do Austrálie, Kanady
a v devadesátých letech se dostalo do Evropy. Lze se s ním setkat také v exotických
zemích jako je Peru, Zambie, Nový Zéland nebo Hong Kong.
V Evropě mezi průkopníky podporovaného zaměstnávání patří skandinávské státy.
Nejdále je Norsko.Norsko se rozhodlo testovat podporované zaměstnávání v praxi, aby
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zvrátilo nežádoucí trend zvyšování výdajů na sociální dávky. Princip státní politiky
v zaměstnanosti se shoduje s principy podporovaného zaměstnávání ,,Každý má právo na
pracovní uplatnění“.
„V letech 1993 – 1995 norská vláda financovala realizaci národního pilotního
projektu. Jeho výsledky vedly v Norsku k legislativnímu zakotvení podporovaného
zaměstnávání vyhláškou. Ekonomická výhodnost podporovaného zaměstnávání byla
jedním z argumentů proto, aby se od roku 1996 v Norsku zařadilo mezi standardní služby
zaměstnanosti.
Z ostatních

evropských

zemí

najdeme

fungující

systém

podporovaného

zaměstnávání v Německu. Služba se nazývá Služby expertů pro integraci a je zajišťována
privátními organizacemi. Podle zákona o rehabilitaci z roku 2000 musí být v každém
regionu jedna organizace poskytující tento druh služeb. Podporované zaměstnávání je
financováno přes registrované a úřadem práce doporučené uchazeče práce. Trvání služby
je omezeno 9 měsíci.“ 13

EUSE
Pro rozvoj podporovaného zaměstnávání jsou důležité zastřešující organizace. Jednou
z nich je EUSE (Evropská unie pro podporované zaměstnávání). Byla založena v roce
1992. Jejím hlavním úkolem je rozvoj podporovaného zaměstnávání v Evropě. Členy jsou
národní organizace Rakouska, Anglie, Finska, Německa, Irska, Itálie, Řecka, Severního
Irska, Holandska, Portugalska, Norska, Skotska, Španělska a Švédska. Od roku 2001 je
členem také Česká unie pro podporované zaměstnávání.
EUSE každé dva roky organizuje mezinárodní konference o podporovaném
zaměstnávání. Připravuje základní koncepční dokumenty jako Standardy a etický kodex
v podporovaném zaměstnávání.
Další z důležitých činností je také šíření informací o podporovaném zaměstnávání.
Připravuje také rozšíření o další východoevropské státy.

13

www.unie-pz.cz str 15 10.6.2016
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4.3. Podporované zaměstnávání v České republice
V České

republice

je

podporované

zaměstnávání

je

poskytováno

nevládními

organizacemi.
První agentura zde vznikla v Praze roku 1995 na základě finančních prostředků ze
zdrojů Americké vládní agentury pro mezinárodní rozvoj.
V současné době je podporované zaměstnávání zastoupeno téměř ve všech krajích.

4.4 Standardy podporovaného zaměstnávání
Standardy dle unie pro podporované zaměstnávání jsou důležité zejména pro zachování
kvality služeb. Jejich formulace je nezbytná pro zajištění kvality a minimální úrovně
služeb. Standardy podporovaného zaměstnávání vznikly rozložením principů do tzv.
kritérií. Snahou bylo, aby kritéria byla měřitelná, to znamená, aby bylo možno po
předložení důkazů stanovit, do jaké úrovně poskytovatel v dané oblasti dosahuje
požadované úrovně.
Při jejich tvorbě bylo dbáno na praktičnost jejich použití. Důležité bylo, aby
požadavky byly realistické a splnitelné v současných podmínkách a zároveň motivující ke
zlepšení.

Standardy se dělí na 14
a) Deklaratorní část – účel, smysl podporovaného zaměstnávání, cíle a cílová skupina.
Tato část vytváří základní rámec, do kterého zapadají následující standardy rozložené do
měřitelných kritérií. Míra naplnění poslání a cílů podporovaného zaměstnávání vyplyne
z poměření ostatních částí Standardů. Deklaratorní část se nepoužívá pro hodnocení.
Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnávání příležitostí pracovního
uplatnění lidí, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, a v důsledku toho by mohli být nebo
jsou omezeni i ve svém celkovém uplatnění.
Hlavním cílem podporovaného zaměstnávání je umožnit lidem z cílové skupiny získat
a udržet si vhodné místo na otevřeném trhu práce a zvýšit míru samostatnosti uživatele.

14
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b) Měřitelná kritéria
Věnují se dvěma ze tří základních složek, které ovlivňují kvalitu: proces a výsledky.
V části věnované procesům jsou zařazena kritéria stanovující postupy a procedury, které
charakterizují podporované zaměstnávání. Část věnovaná výsledkům se zaměřuje na
změny na straně uživatelů, ke kterým by v důsledku poskytování této služby mělo dojít.
Třetí složka ovlivňující kvalitu (struktury) je zaměřená na podmínky pracovníků
v podporovaném zaměstnávání, zejména jejich vzdělání.

4.5 Financování podporovaného zaměstnávání
Služba podporovaného zaměstnávání je financována výhradně z grantů udílených
nevládním organizacím. Jedná se o státní dotace od ministerstva práce a sociálních věcí,
granty krajských a obecních úřadů, nadací. Finance na rozvoj sítě agentur podporovaného
zaměstnávání pocházejí z velké části z prostředků Evropské unie.

4.6 Personální zabezpečení služeb podporovaného
zaměstnávání
Základní organizační strukturu agentury podporovaného zaměstnávání tvoří pracovní
konzultant, pracovní asistent a vedoucí agentury.

4.6.1. Pracovní konzultant 15
•

zodpovídá za kvalitní a efektivní poskytování služeb konkrétním uživatelům služby

•

vyhodnocuje zda jsou služby vhodným nástrojem k dosažení cíle zájemce o služby

•

poskytuje pracovní konzultace a asistenci jednotlivým uživatelům služeb

•

zajišťuje metodické vedení pracovních asistentů

•

vyjednává a spolupracuje s rodinami uživatelů služeb a s odbornými pracovníky
jiných služeb

•

vyhledává a vytváří vhodné pracovní uplatnění pro uživatele služeb a jedná se
zaměstnavateli

15
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•

vede dokumentaci uživatele a vytváří ve spolupráci s uživatelem individuální plán
průběhu služby

•

vzdělává se a účastní e supervize

4.6.2 Pracovní asistent 16
•

zodpovídá za kvalitní poskytování služeb

•

podporuje uživatele v osvojení pracovních

a sociálních dovedností s prací

souvisejících
•

eviduje činnosti a data související s pracovní asistencí

•

konzultuje strategii a postupy s pracovním konzultantem

•

vzdělává se a účastní supervize

4.6.3 Vedoucí agentury
•

je zodpovědný za provoz agentury, za její kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb

•

zabezpečuje technické podmínky pro provoz agentury

•

obstarává finanční prostředky na provoz agentury

•

je zástupcem organizace při jednání s institucemi

•

zajišťuje hospodaření organizace včetně vedení pokladny, přípravy pro vyúčtování

•

vytváří koncepci agentury a zabezpečuje její rozvoj

•

vzdělává se a účastní supervize

•

poskytuje služby podporovaného zaměstnávání

4.7 Cílová skupina služeb podporovaného zaměstnávání
Služby podporovaného zaměstnávání jsou určeny lidem, kteří mají nižší úroveň
dovedností k získání a udržení si vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce. Mají
také měně příležitostí k běžnému pracovnímu uplatnění, ale chtějí pracovat na otevřeném
trhu práce.
Může se však jednat i o lidi, kteří mají potřebné dovednosti, ale nejsou schopni je
uplatnit z důvodu snížené odolnosti vůči stresu.

16
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Nižší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si práce je míněna taková
úroveň dovedností, že k vyrovnání příležitostí člověk potřebuje odbornou individuální
podporu v podobě osobní pomoci pracovníka. Znamená to, že k získání a udržení si
vhodného pracovního místa nestačí absolvování kurzu, školícího programu, poradenství
personální agentury a podobně.
Kritériem určujícím zda jsou služby podporovaného zaměstnávání pro zájemce
vhodné, není jeho příslušnost k určité skupině lidí na základě jejího zdravotního
problému, etnického původu či snížení úrovně tělesných funkcí, životních událostí.
Důležitá je jejich úroveň dovedností. Jsou to lidé s mentálním postižením, lidé se
smyslovým postižením, lidé s tělesným postižením, lidé po výkonu trestu, příslušníci
romské komunity.
Někteří lidé z uvedených skupin potřebnými dovednostmi k vyhledání a následně
udržení

si

práce

disponují,

případně

mají

v jejich

uplatňování

dostatečnou

podporu.Například člověk na vozíku využívá k dopravě do zaměstnání služeb osobního
asistenta. ( www.unie-pz.cz/ metodika )
Dovednostmi potřebnými k získání a udržení si práce jsou míněny veškeré obecné
dovednosti příklad péče o sebe, používání veřejné dopravy, využívání veřejných institucí,
používání školních dovedností, učení se novým věcem, motivace k práci, jednání se
spolupracovníky včetně orientace v hierarchii pracovníků, každodenní péče o zdraví,
bezpečné chování, zvládání emocí, úprava zevnějšku či společenské chování
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5 Politika zaměstnanosti a seberealizace osob se
zdravotním postižením
Práce je jedním z charakteristických atributů dospělosti a samostatnosti každého člověka,
bez ohledu na to, jestli se jedná o zdravého nebo zdravotně postiženého. Práce je
poskytovatelem ekonomické nezávislosti a vyššího životního standartu.Pozitivně
ovlivňuje sebeurčení člověka a jeho seberealizaci. U člověka s postižením pozitivně
ovlivňuje postoje společnosti ke zdravotně postiženým.
Pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem pro vytváření a rozvíjení
sociálních interakcí pracovníka s postižením a jeho okolí. Je to jeden ze způsobů, kterým
většina lidí pokračuje v učení a rozvíjení dovedností, kompetencí a intelektových
schopností. Placená práce přispívá k vysvobození z dlouhodobé závislosti na podpůrných
službách a péči okolí.
Druh práce, peníze, které prací vyděláváme, a možnosti, jež tím získáváme, to vše
ovlivňuje naše sebeuvědomění, naše postavení ve společnosti a stupeň svobody, volnosti
na úrovni ekonomické a sociální. Pracující člověk má mnohem větší předpoklady být
soběstačným a vést poměrně nezávislý život bez toho, aby zasahoval do života svých
příbuzných ( Pipeková, 2006)

5.1 Zákon 367/2011 Sb. O zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením
Osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
Podle zákona jsou osobami se zdravotním postižením osoby, které jsou uznány orgánem
sociálního zabezpečení:

a) invalidními ve třetím stupni
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni
ad a) b) Fyzická osoba dokládá, že je osobou se zdravotním postižením posudkem nebo
potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
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c) zdravotně znevýhodněnými – jsou to osoby, které mají zachovanou schopnost
vykonávat soustavné zaměstnání, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna,
vykonávat dosavadní povolání je výrazně omezena z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.
Ad c) Fyzická osoba dokládá, že je osobou zdravotně znevýhodněnou potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení

Za dlouhodobě nepříznivý stav se považuje zdravotní stav, který podle poznatků
lékařské vědy má trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové a duševní
schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění“.
Úřad práce vede evidenci osob se zdravotním postižením. Evidence obsahuje
identifikační údaje o osobě se zdravotním postižením, včetně údajů o omezeních
v možnostech jejího pracovního uplatnění ze zdravotních důvodů, údaje o právním
důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,údaje
o poskytování pracovní rehabilitace. 17
Úřad práce je povinen po ukončení poskytování služeb podle tohoto zákona nebo
poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním postižením, údaje týkající se
této fyzické osoby učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich
další zpracování.
Podle zákona náleží zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50% osob se
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců příspěvek

na podporu

zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy
nebo platy a dalších nákladů.
Příspěvek poskytuje krajská pobočka Úřadu práce v jejímž obvodu má sídlo
zaměstnavatel, jež je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště
zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.
Příspěvek je ve výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy,
včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
z vyměřovacího základu zaměstnance.Nejvýše 8000kč u osoby se zdravotním postižením.

17
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Zaměstnavatel má také možnost zažádat o zvýšení příspěvku o částku odpovídající
vynaloženým nákladům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. U osob se
zdravotním postižením nejvýše o 2000 kč.

5.2 Sociální rehabilitace
Sociální

rehabilitace

je

soubor

specifických

činností

směřujících

k dosažení

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. (www.bona-ops.cz)
Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantních nebo terénních služeb.
Služba zahrnuje základní činnosti jako nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění: péče o vlastní
osobu, péče o domácnost, nakupování, trénink samostatného pohybu včetně orientace ve
vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům,
například vlastnoručního podpisu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – naučení se využívat dopravní
prostředky, doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři a zpět, nácvik chování v různých
společenských situacích.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pomoc s upevňováním získaných
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostízprostředkování informací o možnostech, jak získat rehabilitační či kompenzační
pomůcky.
( www.bona-ops.cz)

Sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.

- 46 -

5.3 Pracovní rehabilitace
Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci
zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením,
který také hradí její finanční náklady.
Jde o souvislou činnost zaměřenou na získání a udržení si vhodného zaměstnání osoby se
zdravotním postižením.
Obsahem pracovní rehabilitace je poradenská činnost zaměřená na volbu povolání,
volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro
zaměstnání či jinou výdělečnou činnost.Je zaměřena také na udržení zaměstnání či jiné
výdělečné činnosti a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.
Krajská pobočka Úřadu práce vytvoří spolu s osobou se zdravotním postižením
individuální plán s ohledem na zdravotní způsobilost klienta, jeho kvalifikaci a situaci na
trhu.
Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře
vydaného jménem zdravotnického zařízení, zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za
dočasně neschopné práce.A také na základě doporučení okresní správy sociálního
zabezpečení i osoby, které přestaly být invalidními. Jejich zařazení, ale nesmí být
v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí.
Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
osob se zdravotním postižením zahrnuje přípravu na budoucí povolání podle zvláštních
předpisů, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy.
Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním
postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných
pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle
24 měsíců.
Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí na pracovištích jejího
zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby.
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5.4 Chráněné pracovní místo
Zákon 367/2011 definuje chráněné pracovní místo jako místo zřízené zaměstnavatelem
pro osobu se zdravotním postižením, na základě písemné dohody s Úřadem práce.
Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Úřad práce poskytuje
zaměstnavateli na chráněné místo zaměstnavateli příspěvek.
Příspěvek na založení chráněného místa pro osobu se zdravotním postižením může
činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně
dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku.
Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více
chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného
pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek
a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy.
Podmínkou

pro

získání

příspěvku

je,že

zaměstnavatel

nemá

daňové

nedoplatky.Dále by neměl mít nedoplatky na pojistném a penále na veřejném zdravotním
pojištění nebo na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. Výjimkou je povolení splácení ve splátkách a není v prodlení se
splácením splátek.
Obsahem žádosti o založení chráněného pracovního místa jsou identifikační údaje
zaměstnavatele, místo a předmět podnikání a charakteristika chráněných pracovních míst
a jejich počet.
K žádosti je nutné doložit také potvrzení o stavu závazků ve věcech pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na sociální pojištění a doklad o zřízení účtu u peněžního
ústavu. Zpracováno dle zákona 367/2011 o zaměstnanosti § 75 a 76.

5.5 Denní, týdenní stacionáře, stacionáře s celoročním
pobytem
Denní stacionář poskytuje ambulantní služby osobám, jež potřebují pravidelnou pomoc
jiné osoby.Tuto službu využívají senioři, osoby se zdravotním postižením či osoby
ohrožené užíváním návykových látek.
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Týdenní stacionář poskytuje pobytové služby osobám uvedeným výše. Obsahem
služby je pomoc při zvládání běžných úkonů. Mezi tyto úkony patří péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování.
Dále služba nabízí pomoc při zajištění bydlení,

výchovné, vzdělávací

a aktivizační činnosti. Tato služba také zprostředkovává kontakt se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Jedná se o placenou službu.

5.6 Job klub
Jedná se o skupinovou práci s lidmi, kteří mají zájem o získání vhodného zaměstnání.
Používá metodu hraní rolí a nácvik situací v modelových situacích. Nacvičuje se psaní
životopisu, práce s inzeráty.
Job kluby mají různá témata například informace o nejrůznějších pracích, co
obnášejí, jaké jsou třeba dovednosti k jejímu vykonávání. Jsou součástí procesu
podporovaného zaměstnávání.
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6 Průběh podporovaného zaměstnávání
Mentálně postižení představují skupinu lidí, kteří se učí, rozumějí a komunikují v okolním
světě obtížněji než ostatní lidé, a proto v těchto oblastech potřebují podporu. To ale
neznamená, že každému člověku s mentálním postižením je třeba v procesu
podporovaného zaměstnávání pomáhat ve všech zmíněných okruzích a v maximálním
rozsahu. Způsob a míra podpory je závislá na dovednosti uživatele a od možnosti podpory
z jeho přirozeného prostředí.
Pro člověka s mentálním postižením je obvyklá péče a pomoc druhých lidí. A to
jak členů rodiny, případně pracovníků sociální péče či asistentů v chráněném bydlení.
Také pro lidi z okolí mentálně postiženého může být samozřejmé o ně pečovat a v mnoha
případech za ně rozhodovat. Z toho vyplývá nutnost vnímat jako uživatele služeb nejen
tohoto člověka, ale i jeho blízké okolí.
Zapojení těchto lidí do procesu podporovaného zaměstnávání je třeba zvážit.
Nezapojení rodiny nebo ústavu sociální péče může způsobit neúspěch podporovaného
zaměstnávání, nebo je nutné podporovat samostatnost klienta. Nechat ho rozhodovat se
bez vlivu členů rodiny či ústavu, případně tento vliv omezovat.
Specifické postavení má opatrovník, zvláště má-li klient omezenou způsobilost
k právním úkonům. Opatrovník za klienta podepisuje smlouvu, případně přebírá výplatu
a podepisuje společně s klientem dohodu o spolupráci s agenturou podporovaného
zaměstnávání. Pracovní konzultant také zjišťuje důsledky omezení způsobilosti k právním
úkonům, například jakou výši výplaty může klient sám převzít.
Pracovní konzultant také klientovi doporučuje další služby, které mohou
a nemusejí souviset s pracovním uplatněním. Jde například o poradenství, terapeutické
služby,služby podporující rozvoj samostatnosti18.

6.1 Možnosti pracovního uplatnění lidí s mentálním
postižením
Pro mentálně postižené, stejně jako pro ostatní je důležitá práce, která je zaujme a budou
jí vykonávat se zájmem. Mnozí lidé s mentálním postižením podávají stabilní výkon
v pomalejším tempu, proto jim nevadí monotónní práce, ale bez velkých nároků na
18
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rychlost. Mentálně postižení většinou vykonávají řadu pomocných prací v nejrůznějších
oborech.

6.2 Komunikace s člověkem s mentálním postižením 19
Člověku s obtížemi v komunikaci pomáhá, uplatňuje- li pracovní konzultant tyto
osvědčené zásady:
•

používat jednoduchou řeč a krátké věty, bez odboček a souvětí

•

používat co nejjednodušší krátká slova

•

vyhýbat se abstraktním pojmům, není-li to možné, objasňovat pomocí konkrétních
příkladů nebo srovnáním

•

používat běžný jazyk, nepoužívat cizí slova

•

používat řeč dospělých, dospělí s mentálním postižením nejsou malé děti

•

upřednostňovat přímý styl : ,,Máte právo, abyste…“ je lepší než: ,,Uživatelé služeb
mají právo, aby…“

•

používat praktické příklady – ilustruje pomocí fotografií, obrázků, videozáznamu

•

mluvit jen o jedné myšlence, až po ujištění o porozumění přejít na další a upozornit,
že je to jiná myšlenka

•

předem strukturovat řeč, hlavní body psát na tabuli

•

ujišťovat se, že uživatel porozuměl, případně požádat o interpretaci

•

používat pozitivní formu řeči, nepoužívat mnoho záporů

•

používat slovesa v aktivní formě, formulace ,,splnili jsme úkol“ je vhodnější než
pasivní forma ,,úkol byl splněn“

•

vyhýbat se zkratkám, iniciálám

•

zmiňovat se co nejvíce o kontaktní adrese, člověku, kde lze získat obsáhlejší
informace

•

hovořit přímo na klienta, neobracet se na jeho průvodce

•

vytvořit klidnou atmosféru při rozhovoru a totéž se snažit v jejich zaměstnání

•

v případě poskytování služeb podporovaného zaměstnávání uživateli, který používá
alternativní nebo augmentativní komunikaci, je nutné aby se pracovníci naučili
základní pravidla této komunikace, vhodné je sestavit slovník a pomůcky, které
umožní komunikaci s kolegy i nadřízenými na pracovišti.

19
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6.3 Proces podporovaného zaměstnávání
Jedná se o souhrn činností vedoucích k získání a udržení si vhodného pracovního místa na
otevřeném trhu práce. Příjemcem služeb je především uživatel služeb, ale je jím
i zaměstnavatel a často i osoby blízké, např. rodinní příslušníci.

Mezi důležité mezníky v procesu podporovaného zaměstnávání patří
tyto situace:
•

uživatel služby má jasno jaké jsou jeho preference v oblasti pracovního uplatnění

•

uživatel se dohodl s poskytovatelem na podmínkách poskytování služby

•

uživatel si vytvořil představu vhodného pracovního místa a je naplánovaná cesta
k uskutečnění této představy

•

uživatel uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem

Proces podporovaného zaměstnávání se člení na 4 základní fáze:
•

dojednání spolupráce mezi uživatelem a poskytovatelem služeb podporovaného
zaměstnávání

•

plánování kariéry uživatele

•

zprostředkování vhodného pracovního místa a trénink potřebných dovedností
k získání a udržení vhodného pracovního místa

•

poskytování podpory po uzavření pracovněprávního vztahu

Ve vztahu k uživateli podporovaného zaměstnávání
Ve vztahu k uživateli se plánuje a realizuje postup vedoucí k posouzení, zda jsou služby
podporovaného zaměstnávání vhodným nástrojem vhodným ke splnění cíle uživatele.
Zjišťuje se také, jestli uživatel potřebuje získat a rozvinout dovednosti vztahující se
k získání a udržení si vhodného pracovního místa.
Je důležité posoudit, zda k dosažení cíle nevedou jiné, méně intenzivní způsoby
podpory.
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Ve vztahu k uživateli se v rámci služby20
•

Sestaví osobní profil zaměstnavatele

•

zjištění úrovně dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního

•

místa

•

mapování trhu práce

•

vytváření představy vhodného pracovního místa

•

plánování cesty k získání vhodného pracovního místa

•

plánování postupu vedoucího k uzavření pracovněprávního vztahu mezi uživatelem
a zaměstnavatelem

•

provázení uživatele při vyhledávání vhodného pracovního místa

•

vytipování vhodných pracovních míst

•

dojednávání schůzky mezi uživatelem a zaměstnavatelem

•

dojednávání pracovních podmínek

•

trénink pracovních, sociálních a dalších dovedností k udržení pracovního místa

•

podpora při vyřizování náležitostí při nástupu do zaměstnání

•

postupné snižování podpory

•

ukončení poskytování služeb podporovaného zaměstnání a ukončení dohody
o poskytování služeb

Ve vztahu k zaměstnavateli
Zaměstnavateli agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá vytvářet vhodnou
pracovní náplň pro uživatele. Poskytuje mu poradenství v oblasti legislativy. Pomáhá
zaměstnavateli při komunikaci s uživatelem a pomáhá řešit případné problémy se
zapracováním uživatele. Zároveň pomáhá i se začleněním uživatele do kolektivu
spolupracovníků.

Ve vztahu k rodině
Podporuje rodinu se zvládáním změn, jež souvisí s osamostatňováním a nástupem
uživatele do zaměstnání.

20
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6.3.1

Specifické

situace

a

postupy

v procesu

podporovaného zaměstnávání

Ve vztahu k uživateli
Pracovní konzultant zjišťuje úroveň dovedností uživatele služeb pomocí metodiky
podporovaného zaměstnávání. Podpora je poté poskytována jen v oblastech, kde je
potřeba. Je třeba podněcovat samostatnost uživatele v oblastech, kde se již orientuje.
Bohužel, okolí mentálně postiženého je mnohdy léta přesvědčena o nízké úrovni jejich
dovedností, která však může být v jiném prostředí a v jiných situacích daleko vyšší.
Při definování vhodného místa mohou pomoci příklady, ukázky případně exkurze
na pracoviště. Klient si tak utvoří představu o dané práci.Doporučení lidí z klientova okolí
může být vhodné, ale také někdy zkreslí skutečná přání klienta.
Je důležité zjistit proč si klient vybral určitý druh zaměstnání, co bylo jeho motivací.
U klientů s mentálním postižením jedná se zaměstnavatelem pracovní konzultant
společně s uživatelem.Samozřejmě jsou možné i výjimky, záleží na potřebě a schopnosti
klienta.
Ve sféře pracovního uplatnění je člověk s mentálním postižením schopen
zvládnout mnoho různých profesí, zpravidla je však nutno podpořit jej při získání nových
dovedností, vysvětlovat a kontrolovat pochopení daného úkolu a ověřovat, zda si klient
daný úkon pamatuje v delším časovém horizontu.
V případě lidí s mentálním postižením bývá častěji nutná a zároveň delší přímá
podpora na pracovišti čili pracovní asistence.
Pracovní asistenti se kromě nácviku pracovních dovedností zabývají komunikací klienta
se spolupracovníky a tréninkem dalších dovedností, například zajištění pracovního volna,
omlouvání nepřítomnosti či cestování na pracoviště.
Po ukončení pracovní asistence je důležité vytvořit tzv. krizový plán. Krizový plán řeší
různé situace, jež mohou nastat.

Mezi takové situace patří například:
•

při cestování do práce – změna jízdního řádu, zpoždění dopravního prostředku

•

v zaměstnání – konflikt s kolegy nebo nadřízenými, problém s pracovním úkolem,
změna výrobní činnosti
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•

při nemoci – zajistit omluvu zaměstnavateli a případně poslat nemocenský lístek

•

čerpání dovolené – komu ji nahlásit, pravidla a délku dovolené a nutnost dodržovat
maximální počet dní dovolené stanovené zákoníkem práce.

Ve vztahu k zaměstnavateli 21
Pracovní konzultant informuje se souhlasem klienta zaměstnavatele o jeho individuálních
potřebách a reakcích. Tím předchází nedorozumění na pracovišti.
V případě omezení nebo zbavení klienta způsobilosti k právním úkonům je
potřeba se zaměstnavatelem vyřešit podpis pracovní smlouvy a mzdového výměru a také
způsob předání výplaty.
Pracovní konzultant zajistí se souhlasem klienta předání kontaktu zaměstnavateli
na všechny podporující osoby.

6.4 Agentury podporovaného zaměstnávání
Autorka této práce má zkušenosti převážně z pražskými agenturami, proto se bude dále
zabývat právě jimi.

6.4.1 Rytmus o.p.s
Ječná 29/529
Praha 2 120 00
Agentura Rytmus vznikla v roce 1994 v Praze. Jejím posláním je umožnit lidem se
znevýhodněním aktivní začlenění do běžného prostředí – ve škole, v práci, v místě
bydliště.
Poskytuje služby podporovaného zaměstnávání, tranzitního programu a osobní asistenci.

21
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Tranzitní program
Tranzitní program je program určený především pro studenty a studentky dvouletých
praktických škol a odborných učilišť, pro něž je obtížnější najít vhodnou praxi a potřebují
individuální podporu.
Cílem je rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a naučit studenty chodit do práce.
Dále umožňuje vyzkoušet si práci v běžném prostředí.

Osobní asistence
Osobní asistence je určena klientům již od 3 let věku a dospělým lidem se zdravotním
znevýhodněním a mentálním nebo kombinovaným postižením, jež mají trvalý pobyt
v hlavním městě Praze nebo je jím na území Prahy poskytována asistence.
Hlavním cílem asistence je poskytování podpory člověku v jeho přirozeném
prostředí, podporuje začlenění do běžné společnosti a zvládnutí důležitých oblastí, které
jsou důležité pro běžný život. Asistence probíhá v klientově domácnosti, během trávení
volného času, v mateřské škole, na základní škole. Asistence probíhá také při
doprovodech do školy či zaměstnání. U agentury Rytmus je osobní asistence zpoplatněna
90kč za hodinu.

Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je časově omezenou službou po dobu dvou případně tří let. Je
určena klientům, jejichž schopnost zachovat a udržet si vhodné zaměstnání je z různých
důvodů omezena.
Dále Rytmus nabízí různé vzdělávací kurzy s inkluzivní tématikou v Praze a Brně.
Nově pořádají základní kurz pro asistenty pedagoga v Ostravě.

Dále nabízí pracovní rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání. Je určena pro
osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním, které chtějí pracovat na otevřeném trhu
práce, ale potřebují dlouhodobou odbornou individuální podporu postavenou na osobní
pomoci, a to před i po nástupu do zaměstnání.
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Agentura

zabezpečuje

následující

formy

pracovní

rehabilitace:

Poradenská činnost
Pracovní diagnostika
Jedná se o individuální diagnostiku, která ověřuje předpoklady uživatele služby
podporovaného zaměstnávání k pracovnímu uplatnění, jeho dovednosti a potřeby podpory
v přímých pracovních činnostech a v činnostech jež s prací nepřímo souvisejí.

Poradenství pro volbu povolání
Toto poradenství má skupinovou nebo individuální formu. Hlavním cílem je poskytnout
informace jaké má určité povolání předpoklady, co obnáší. Obsahuje i přípravu na
budoucí povolání. Informuje o možnostech pracovního uplatnění. Je speciálně zaměřeno
na osoby s obtížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech.
Využívá software Stepping Stones, obrazové materiály pro osoby s potížemi ve
čtení, specializované pomůcky pro osoby s různým typem zdravotního postižení. V rámci
poradenství jsou pořádány i exkurze v terénu a krátkodobé praxe. Poradenství poskytuje
pracovní konzultant.

Poradenství pro volbu a změnu zaměstnání
Jde o individuální a skupinové poradenství zaměřující se na techniky vyhledávání
zaměstnání. Pomáhá posuzovat vhodnost konkrétních nabídek a hledá postup při změně
zaměstnání. Poradenství je poskytováno v osobě pracovního konzultanta.
Poradenství obsahuje konzultace, nácviky činností například vyhledávání nabídek,
nácvik telefonování, psaní emailů, pohovorů se zaměstnavatelem. Probíhá v prostorách
agentury i v terénu.

Poradenství pro volbu rekvalifikace
Poradenství je poskytováno pracovním konzultantem. Forma poradenství je individuální
a je zaměřené na určování rozsahu a obsahu rekvalifikace. Je speciálně zaměřeno na
osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech.
K lepšímu porozumění nabízených možností pro uživatele je využíváno
specializovaných pomůcek a postupů.
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Poradenství nezahrnuje jen konzultace v agentuře, ale i doprovody a praktické
poradenství při jednáních o rekvalifikaci.

Poradenství pro volbu přípravy k práci
Jedná se o individuální poradenství řešící specifické potřeby uživatele služeb
podporovaného zaměstnávání a na odstranění překážek jeho přístupu na trh práce. Toto
poradenství také určuje rozsah a obsah přípravy k práci.
V rámci poradenství, které zahrnuje konzultace jsou také doprovody, praktické
poradenství při jednáních o přípravě k práci, exkurze na možná místa, výkon přípravy
k práci, vyhledávání a jednání s případným místem výkonu přípravy k práci.

Příprava k práci
Příprava k práci na pracovištích zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením
Cílem je zapracovat uživatele služeb podporovaného zaměstnávání na vhodné pracovní
místo. Uživatel pomocí pracovního konzultanta získá znalosti, dovednosti a návyky pro
výkon zvoleného zaměstnání.
Asistenta a odborného pracovníka v podobě pracovního konzultanta dodává na
pracoviště agentura. Pracovní konzultant navrhuje a dojednává se zaměstnavatelem
přizpůsobení pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy pro
osoby s různým typem postižení. Má na starosti postupné ukončování přípravy k práci,
vytvoření osvědčení a pokračování zaměstnání u zaměstnavatele bez přítomnosti asistenta
a konzultanta.

Příprava k práci ve vzdělávacím zařízení
Je zaměřena na zapracování uživatele služeb podporovaného zaměstnávání na vhodné
pracovní místo, získání znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon zvoleného
zaměstnání. Agentura zařizuje místo, kde bude příprava prováděna, nejlépe v běžné firmě,
kde bude uživatel vykonávat přípravu k práci. Je to vlastně práce na zkoušku a to
dobrovolně, na dohodo o provedení práce, či na dohodu o pracovní činnosti.
Je zajištěna pracovním konzultantem. Pracovní konzultant navrhuje přizpůsobení
pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy. Plánuje postupné
zakončení přípravy.
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Zprostředkování zaměstnání
Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání
Jedná se o poradenství jak pro uživatele služeb tak pro zaměstnavatele. Pro uživatele je
poradenství
předpokladů

zaměřeno
pro

na posouzení

doporučení

zdravotních,

vhodného

kvalifikačních

zaměstnání.

Zahrnuje

a osobnostních

také

doprovody

a poradenství v terénu.
Pro

zaměstnavatele

se

zaměřuje

na

vyhledání

vhodných

zaměstnanců

se zdravotním postižením. Poradenství je zajištěno pracovním konzultantem vyškoleným
v personalistice zaměřené na osoby se zdravotním postižením a legislativě s tím
související se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Zprostředkování zaměstnání
Je složeno z běžných technik zprostředkování práce se zaměřením na specifika osob se
zdravotním

postižením.

Pracovní

konzultant

zprostředkovává

přímé

oslovení

zaměstnavatelů a vyjednávání, vytvoření či úpravu pracovních míst, aby co nejvíc
vyhovovaly individuálním potřebám uživatele i zaměstnavatele. Zprostředkování také
obsahuje podporu při uzavírání pracovněprávního vztahu v úzké spolupráci s uživatelem
s podporou jeho vlastní aktivity.

Udržení a změna zaměstnání
Skládá se z individuálních i skupinových aktivizačních a motivačních programů. Tyto
aktivity probíhají formou teoretických i terénních konzultací v situacích, jež by mohly
vést k ukončení pracovněprávního vztahu uživatele služby podporovaného zaměstnávání,
případně přímo při ukončování pracovněprávního vztahu.
Aktivity má na starosti pracovní konzultant, který také vytváří krizové plány,
včetně poskytování specializovaného poradenství s využitím specializovaných pomůcek
a postupů zaměřených na osoby se zdravotním postižením.

Vytváření vhodných podmínek pro zaměstnání
Asistované zaměstnání
Je poskytováno pracovním asistentem, který pomáhá uživateli se zaučením na pracovišti,
s dopravou do zaměstnání, s vytvořením vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.
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Asistent je v poskytování podpory osobě se zdravotním postižením řádně
proškolený.
Pracovní asistent je koordinován a supervidován pracovním konzultantem. Pracovní
konzultant dále vytváří ve spolupráci s pracovním asistentem a uživatelem plán
postupného snižování asistence.

Poradenství pro výkon zaměstnání
Jedná se o poradenství poskytované pracovním konzultantem v teoretické a terénní formě
a to jak uživateli podporovaného zaměstnávání tak i jeho zaměstnavateli.
Pracovní konzultant poskytuje poradenství nejen při samotném výkonu práce, ale
i při aktivitách souvisejících s výkonem práce. Mezi takové aktivity patří pomoc se
začleněním do kolektivu, při vyřízení rejstříku trestu, vstupní lékařské prohlídce, školení
bezpečnosti práce, dále při čerpání dovolené či pracovní neschopnosti.
Konzultant také vytváří specializované pomůcky a postupy pro osobu se
zdravotním postižením a její spolupracovníky.

6.4.2 Fosa o.p.s
Filipova 2013/3, Praha 4 – Chodov 149 00
Společnost FOSA vznikla v roce 2010 spojením občanských sdružení FORMIKA o.s
a Podpora samostatnosti se záměrem zajistit udržitelnost a stabilitu veřejně prospěšných
služeb.
Hlavním posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění, zejména lidí se
zdravotním postižením do společnosti. Snaží se o dosažení maximální míry jejich
samostatnosti, aby jejich kvalita života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto
znevýhodnění.

Své poslání naplňuje skrze tyto činnosti:
1) Sociální služba Podporované zaměstnávání FORMIKA
Služba je určena lidem od 18-65 let žijícím na území hl.m. Prahy a Středočeského kraje.
Je určena lidem, kteří si nemohou získat a udržet stabilní pracovní uplatnění na otevřeném
trhu práce z důvodů snížené úrovně dovedností.
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Tuto službu především využívají lidé se zdravotním postižením, což není
podmínkou pro poskytnutí služby. Služba není určena tomu komu zdravotní stav brání
pravidelně čerpat službu a udržet si vhodné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.
Také není určena tomu, kdo ke dni uzavření smlouvy využívá služby jiného poskytovatele
podporovaného zaměstnávání.
Cílem služby je, aby její uživatel získal a udržel si vhodné pracovní místo alespoň
jeden rok po ukončení poskytování služby. Dalším důležitým cílem je, aby si uživatel
služby zvýšil úroveň dovedností k získání a udržení pracovního místa.

Zásady jimiž se řídí pracovníci při poskytování služby:
•

Podpora nezávislosti uživatele služby – to znamená, že pracovník neposuzuje ani
nehodnotí cíle a rozhodnutí uživatele, ale informuje ho o důsledcích jeho rozhodnutí.
Zároveň podporuje zdravý vztah pracovník a uživatel služby, aby předešel závislosti
klienta

•

Konstruktivní přístup k řešení nepříznivé situace uživatele služby – při řešení
nepříznivé situaci hledá způsoby jak cíle dosáhnout, neohlíží se na předchozí klientovi
nezdary

•

Upřednostňování přirozeného způsobu řešení situace, v níž se uživatel nachází –
pracovník využívá přirozených zdrojů řešení. Mezi přirozené zdroje patří rodina,
známí, přátelé, škola, úřady a instituce v místě bydliště uživatele.

•

Podpora důstojnosti uživatele služby – pracovníci dohlíží na to, aby jakým se služba
poskytuje nesnižoval důstojnost uživatele. A také dbají, aby sami uživatelé dbali
o zachování své důstojnosti a uměli si jí případně obhájit.

•

Podpora uživatele služby k aktivnímu přístupu k řešení jeho situace – pracovník
uživatele podporuje aby zvládal činnosti k dosažení jeho osobního cíle v maximální
míře sám. Pracovník s uživatelem také provádí nácvik dovedností, které jsou při
řešení nepříznivé sociální situace nezbytné.

•

Respekt ke způsobu života uživateli služby – Pracovník nemá v pravomoci narušovat
svým jednáním přirozenou vztahovou síť uživatele například vztahy s rodinnými
příslušníky. Pracovník by také neměl hodnotit, zda je uživatelův styl života dobrý či
špatný ( například prostituce, bezdomovectví, užívání návykových látek) V případě,
že jeho styl života ztěžuje řešení nepříznivé situace, seznámí ho s možnými důsledky
jeho chování.
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•

Individuální přístup k uživateli služby a k řešení jeho situace
Pracovník volí způsoby práce, jež odpovídají představám a možnostem uživatele
služeb. Pomáhá uživateli s vytvářením představy o vhodném pracovním uplatnění.

2) Sociální služba Podpora samostatnosti OSA
Tato služba je určena klientům s mentálním postižením ve věku 18-64 let žijícímu na
území hl.m. Prahy nebo v jejím okolí.
Posláním služby je umožnit uživatelům služby žít běžným způsobem života svých
vrstevníků, a to pomocí poskytování podpory při získávání dovedností a k jejich
uplatňování v běžném životě.
Cílem služby je jestliže uživatel dokáže o sebe pečovat v oblasti oblékání, osobní
hygieny, pečuje o své zdraví, cestuje v místě bydliště a jeho okolí. Dokáže hospodařit
s penězi, navazuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami, vede svoji domácnost a udržuje ji
v pořádku a čistotě.

3) Osobní asistence Osa
Tato služba je určena lidem s mentálním postižením ve věku od 16 let bez omezení horní
hranice věku, žijícímu na území hl.m Prahy nebo v jejím okolí. Je určena člověku, který
bez dlouhodobé osobní pomoci druhé osoby nemůže žít běžným způsobem života.
Zároveň mu tuto pomoc nemůžou poskytnout lidé z jeho okolí. Je poskytována i lidem
s těžším

mentálním

postižením,

s obtížemi

v chování,

s mentálním

postižením

v kombinaci s jiným typem postižení.
Cílem služby je běžný způsob života pro uživatele služby. To znamená, že se
o sebe dokáže postarat například v oblasti osobní hygieny, stravování, oblékání. Dokáže
hospodařit s penězi, cestuje v místě bydliště a jeho okolí, tráví svůj volný čas podle
vlastních zájmů a přání.

Zásady pracovníků při poskytování osobní asistence:
•

Přiměřená míra podpory – pracovník podporuje uživatele služby,aby využíval
dovednosti, které už má

•

Aktivní podpora kvality života – pracovník by měl aktivně zjišťovat, zda uživatel
nepotřebuje pomoc v jednotlivých oblastech života, např. při setkávání s druhými
lidmi
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•

Respektování rozhodnutí uživatelů služby – pracovník rozebírá s uživatelem jaká
je jejich situace, jak jí rozumí. Pracovník poskytuje uživateli pro jeho rozhodnutí
dostatek informací.

•

Podpora vztahů uživatele služby s druhými lidmi – asistence se snaží pracovník
domlouvat tak, aby nedocházelo k neshodám mezi uživatelem služby a jeho
okolím.

•

Podpora důstojnosti uživatele služby – pracovník by se měl chovat k uživateli
takovým způsobem, aby nesnižoval důstojnost uživatele. Například uživateli
služeb pracovník netyká, pokud to není jeho výslovné přání.

•

Podpora nezávislosti na službě – služba osobní asistence by měla být doplňková
k podpoře ze strany rodiny.

•

Podpora samostatnosti uživatele služby – pracovník by měl podporovat uživatele
v jeho stávajících dovednostech, a zároveň si všímat co by ještě mohl zvládnout
v rámci svých možností a limitů.

Služba osobní asistence je placenou službou. Momentální sazba je 100 kč/ hodina
a minimální čas asistence je 30 minut.

6.4.3 Česká unie pro podporované zaměstnávání
Sídlo : Studentská 541/3, 160 00 Praha 6
Česká unie pro podporované zaměstnávání (dále ČUPZ) je nestátní nezisková organizace
jejímž hlavním posláním je šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání
v České republice.
K hlavním cílům organizace patří podpora vzniku a rozvoje nových poskytovatelů
podporovaného zaměstnávání. Aktualizovat a vytvářet metodiku podporovaného
zaměstnávání.
Další neméně důležitý cíl je prosazovat podporované zaměstnávání jako soubor
služeb nezbytných pro otevřenou společnost.
Unie chce být také aktivním členem EUSE.
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Orgány sdružení

Členské shromáždění
Je nejvyšší orgánem Unie, tvořený všemi členy Unie. Nejméně dvakrát ročně svolává
výbor. V případě potřeby, požádá-li o to třetina výboru je svolán výbor do 20 dnů ode dne
doručení žádosti.
Hlavní činností je schvalování stanov, úkolů, rozpočet Unie pro příslušné období.
Píše výroční zprávu. Schvaluje výši a způsob platby členských příspěvků. Volí na dobu
dvou let členy výboru, předsedu a revizora, revizní radu, rozhoduje o zrušení Unie
(www.unie-pz.cz)

Výbor
Je výkonným orgánem Unie v období mezi dvěma členskými shromážděními. Výbor má
3-7 členů. V čele výboru je předseda, jež zastupuje Unii navenek. Výbor jmenuje
jednatele, navrhuje změnu stanov, zpracovává podklady členského shromáždění, svolává
členské shromáždění a navrhuje způsob a výši platby členského příspěvku. Volí předsedu.
( www.unie-pz.cz)

Revizní rada
Je kontrolním orgánem Unie. Volí si svého předsedu, který vystupuje jejím jménem.
Zodpovídá za svoji činnost členskému shromáždění. Předseda revizní disponuje právem
účastnit se schůzí výboru s poradním hlasem.
Revizní rada vykonává dohled nad hospodařením Unie, upozorňuje výbor na nedostatky
a dává návrhy na jejich odstranění. Tuto kontrolu provádí jednou ročně.
Pro zasedání členského shromáždění vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí
a kontrolních činností. ( www.unie-pz.cz).

- 64 -

6.4.4 Nautis – Národní ústav pro autismus ( dříve
Apla Praha)
Apla vzniká v roce 2000. Od začátku se dělila do čtyř sekcí. Jsou to sekce rodičovská,
klinická, pedagogická a sociálně právní.
Nabízí služby pro lidi s poruchou autistického spektra od dětského věku až po
dospělost. Mezi tyto služby patří raná péče, odborné poradenství, terapeutické služby,
sociální rehabilitace, osobní asistence, odlehčovací služby, chráněné bydlení, letní pobyty,
domov se zvláštním režimem, podporované zaměstnávání.

Program podporovaného zaměstnávání
Tato služba je určena pro lidi s poruchou autistického spektra starší 15-ti let, jež žije na
území hlavního města Prahy a středočeského kraje.

Služby určené uživateli služeb
Pomáhá uživateli služby podporovaného zaměstnávání uvědomit si své reálné možnosti
a preference a motivaci pro práci.
Nacvičuje s nimi praktické dovednosti jako psaní životopisu, vyhledávání
pracovních nabídek, komunikace s kolegy na pracovišti a jak zvládnout pracovní pohovor.
Jakmile si uživatel nalezne vhodné pracovní místo, nabízí zapracování pomocí
pracovní asistence.
Pokud není možné, aby se uživatel zapracoval na otevřeném trhu práce z důvodu
potřeby příliš specifických podmínek, nabízí možnost nalézt místo v chráněné dílně.

Služby určené zaměstnavateli
Stará se, aby měl zaměstnavatel dostatek informací pro zaměstnávání lidí s poruchou
autistického spektra. Dále jej informuje o výhodách s tím souvisejících. K těmto výhodám
patří podpora ze strany státu, daňové úlevy. Radí zaměstnavateli v oblasti legislativy
zaměstnání osob se zdravotním postižením. Poskytuje pomoc při výběrovém řízení, při
získávání nových pracovníků. Uživateli služeb i zaměstnavateli nabízí nadále pomoc při
řešení případných pracovních problémů.
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6.5 Případová studie
Ve výzkumné části si kladu za cíl přiblížit problematiku zaměstnávání lidí s mentálním
postižením metodou podporované zaměstnávání.

Dílčí cíl : Jaké možnosti uplatnění má mentálně postižený člověk na volném trhu práce,

Pro případovou studii jsem se rozhodla popsat příběh svého bratra, který je středně těžce
mentálně postižený. Postižení vzniklo během porodu.

Jméno: Marek ( změněno)
Věk : 40 let
Vzdělání : Základní škola speciální
Kariéra: Centrum denních služeb Duha, Mc Donald´s , Titbit
Změněná pracovní schopnost : plný invalidní důchod
Zdravotní omezení : žádné
Schopnost dojíždět do zaměstnání : Ano
Zájmy, záliby : hudba, televize, jízda na kole

Sociální anamnéza
Marek vyrůstal do svých pěti let se svým otcem a matkou a babičkou z otcovy strany..
Když bylo Markovi sedm let, jeho rodiče se společně s ním přestěhovali do svého bytu.
Uplynuly dva roky a Markovi rodiče se rozvedli. Marek nenesl rozvod dobře.
Maminka si našla nového partnera ( mého otce) . Na nového partnera své matky si musel
docela dlouho zvykat. Nakonec k sobě našli cestu.Se svým otcem se může stýkat kdykoli.
Markův otec bydlí ve stejném panelovém domě, akorát v jiném vchodě. A pak jsme přišli
já a sestra. Ze začátku na nás žárlil, asi jako každé dítě. Jako sourozenci spolu vycházíme
dobře.. Bratr má svůj pokoj a já se sestrou jsme sdíleli společný pokoj. Nyní bratr žije
s naší maminkou

Marek vystudoval základní školu speciální. V roce 1992 mu matka našla uplatnění
v centru denních služeb DUHA , kde si prošel většinu dílen. Nejdříve vyzkoušel pomocné
práce v kuchyni. Posléze přešel do textilní dílny, kde například vyráběli písmena. Dále
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působil v keramické dílně. V této dílně se vyrábějí různé keramické výrobky, například
hrnky. Když jsem zde byla na praxi, zkusila jsem si ho také vyrobit. Byl to můj dárek
bratrovi k svátku. Po krátké zkušenosti v keramické dílně přešel do prádelny. Zde se
naučil pracovat s mandlem.
Jakmile se v centru denních služeb založila kavárna, můj bratr v ní začal pracovat.
Naučil se zde jak správně připravovat horké nápoje, kávu a jiné, jak správně obsloužit
zákazníka.
Když v centru denních služeb založili službu podporovaného zaměstnávání, bratr
sám projevil zájem o tuto službu. Právě pomocí této služby od centra denních služeb
Duha, bratr nalezl zaměstnání u společnosti Mc Donald´s. Nejprve pracoval na
6 hodinový úvazek, který se posléze zkrátil na 4 hodinový. V centru denních služeb Duha
byl 17 let.
U Mc Donald´s začal pracovat v červnu roku 2006. Vykonával tam úklidové práce a to ve
vnitřním a venkovním prostoru. Ve vnitřních prostorách měl na starosti utírání stolů, mytí
táců, vytírání podlahy, vysypávání košů, úklid toalet. Ve venkovním prostoru měl na
starosti vysypání košů a zametání.
Bratr byl s prací v Mc Donald´s spokojený. Líbilo se mu i to, že zde potkal známé
osobnosti. Například Jaromír Jágr se mu podepsal na ruku. V září roku 2006 mu dokonce
zvýšili hodinovou mzdu, protože byli spokojeni s jeho prací. Ve zprávě o zvýšení platu
mu napsali, že jsou spokojeni s jeho prací a, že mu nečinní žádný problém práce mezi
zákazníky, i udržování čistoty v restauraci i jejím okolí. Po výměně vedení, musel
v prosinci 2014 v této restauraci skončit. Pracoval tam 8 let.
Poté byl několik měsíců doma, což mělo za následek, že se mu do práce moc
nechtělo, ale postupně se vrátil do pracovního procesu. V dubnu roku 2015 navázal
prostřednictvím matky, jež je zároveň bratrův opatrovník a zastupuje ho i v právních
úkonech kontakt s agenturou Rytmus.
Nejprve musel čekat na konzultanta. Pracovní konzultant mu byl přidělen
v květnu. V červnu podepsal krátkodobou dohodu o podporovaném zaměstnávání.
V rámci této smlouvy se musel rozhodnout, zda chce pracovat v chráněných dílnách či na
otevřeném pracovišti.
Bratr se byl podívat v chráněné kavárně. Poté byl na pohovoru na úklid kanceláří
v Maternii, kde si vybrali jiného pracovníka. Nakonec se bratr rozhodl pracovat na
otevřeném pracovišti. V srpnu 2015 podepsal s pracovní konzultantkou dohodu
o dlouhodobé spolupráci s Rytmusem.
- 67 -

V září absolvoval pohovor ve společnosti Titbit. Titbit je sklad s ovocem. Marek
by zde měl za úkol skládat krabičky. Práci si nejdříve zkusil. Práce se mu líbila a byl
přijat. Dokonce se v práci dokáže ,,domluvit“ se spolupracovníky rumunské národnosti.
Od 15.9.2015 nastoupil na dohodu o provedení práce.
Jelikož se mu práce líbila a zaměstnavatel byl také spokojen, nastoupil od
listopadu 2015 na Pracovní smlouvu. Tento úvazek je na 20 hodin týdně.

Pro úspěšné zvládnutí práce bylo třeba vytvořit
individuální plán:

Individuální plán č.1 na období září 2015 – prosinec 2015
Na vytvoření individuálního plánu se podílí nejen pracovní konzultant, ale také sám
uživatel. Plán se může průběžně doplňovat či měnit.
V rámci náplně individuálního plánu, se konzultantka s Markem domluvila, že se
naučí skládat krabičky, hlídat si čas, aby nepřetáhl přestávku. Marek také potřeboval
pomoci zorientovat se jak se dostat od autobusové zastávky k pracovišti.Vytvořili si
cedulku. Důležité bylo také vymyslet jak se hlavně bezpečně dostat do zaměstnání, aby ho
něco nepřejelo, pořízení bezpečnostní pásky pro jeho lepší viditelnost.
Marek se také musel naučit hlídat si čas, kdy jít domů. Dále Markovi pracovní
konzultantka vysvětlila, jak si vyřídit nemocenskou nebo dovolenou.

Individuální plán č.2 na období prosinec 2015 – březen 2016
Nyní už má Marek asistenci jen v pátek na 2 hodiny. Jinak do práce i z práce už jezdí
sám.
Marek měl za úkol domluvit si dovolenou na Vánoce, což úspěšně zvládl.
Po Novém roce ještě měl asistenci, ale v plánu je bezkontaktní měsíc. Cílem tohoto plánu
je, aby Marek pracoval sám bez asistence.
Od Nového roku pracuje od pondělí do pátku. Společně s asistentkou také zajdou
za vedoucím Marka a zjistí, jak pracuje. Vše proběhlo bez problémů a Marek má od
dubna 2016 novou smlouvu na rok. Nyní pracuje sám bez pomoci pracovního asistenta.
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Dohoda mezi uživatelem služby a pracovním konzultantem Rytmusu obsahuje
formou obrázku a jednoduché věty, co se bude dít a pravidla, které se musí dodržovat,
kdy může skončit, co dělat, když se mu něco nebude líbit

Část dohody, co budeme dělat obsahuje tyto věty:
•

Budu chodit na schůzky

•

Budu chodit na job kluby

•

Budu se učit hledat práci

•

Budu se učit jednat s lidmi

•

Budeme chodit na pohovory

•

Poté budu chodit do práce

•

Budu se učit pracovat s konzultantem

Část dohody co by měl Marek dodržovat obsahuje tyto věty:
•

Budu říkat, co chci a co nechci

•

Co zvládnu sám, to budu dělat sám

•

Budu chodit včas, nebo se omluvím

•

Pracovní konzultantka mi bude pomáhat

•

Budeme se s pracovní konzultantkou domlouvat a plánovat

•

Budeme říkat pravdivé informace

Část dohody kdy můžeme skončit :
•

až nebude potřebovat pomoc ( nejdéle za 2 roky)

•

když bude chtít , může skončit

•

když nebude plnit povinnosti, skončí

Část dohody, kdy se mi nebude něco líbit:
- může to říct někomu z agentury Rytmus – svoji pracovní konzultantce, vedoucí
podporovaného zaměstnávání či ředitelce agentury
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Poté co si Marek nalezl vhodné pracovní uplatnění byl vytvořen závěrečný plán.
Závěrečný plán obsahuje shrnutí spolupráce, co se Marek v Rytmus naučil a co dělat
v případě obtíží. Marek se v Rytmusu naučil hledat práci na internetu, jak mluvit se
zaměstnavatelem, jak cestovat do práce a jak hledat inzeráty v novinách.

Marek se může obrátit na Rytmus :
•

V případě hrozby výpovědi

•

Bude- li chtít hledat jinou práci

•

Změní – li se mu pracovní pozice a potřeboval by zaučit na novou pozici

Zaměstnavatel Titbit se může obrátit na Rytmus:
•

Nebude- li spokojený s Markovou prací

•

Bude – li u chtít dát výpověď

•

Zhorší- li se Marek v práci a bude potřebovat pomoc asistenta

•

V případě změny náplně Markovi práce

Zároveň se zaměstnavatel kdykoliv obrátit na Markovu maminku.
Spolupráce s agenturou Rytmus byla ukončena v dubnu 2016.

Příklady kompetencí využitelných při práci s klientem
1) Kompetence rozvíjet účinnou komunikaci
Bezesporu jedna z velmi důležitých kompetencí. Záleží na ní kvalita poskytovaných
služeb. Můj bratr nemá problém komunikovat s lidmi, jen komunikuje svým způsobem.
Nemluví v celých větách a musíte se ho spíše vyptávat, aby vám řekl svůj názor a svoje
přání ohledně nového zaměstnání.
Příklad komunikace mezi asistentkou a mým bratrem:
Asistentka : ,,Pracoval by jste raději ráno, odpoledne nebo večer?“
Bratr: ,, Raději ráno.“
Bratrovi vyhovuje spíše ranní práce, odpoledne má díky tomu čas na návštěvu u otce nebo
na kamaráda, s kterým chodí ven.
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2) Kompetence orientovat se a plánovat postup
Cílem je získat přehled o potencionálních potřebách klienta, o zdrojích a společně
plánovat postup a stanovit rizikové faktory.
S bratrem byl vytvořen individuální plán, ve kterém je popsán postup práce, a co dělat
v případě, že by Markovi hrozila výpověď v práci, nebo měl jakýkoli jiný problém se
kterým by mu mohla agentura pomoci.

6.6 Závěry šetření
Hlavním cílem diplomové práce bylo přiblížit problematiku zaměstnávání lidí
s mentálním postižením formou podporovaného zaměstnávání.
Během roku, kdy se Marek stal uživatelem služby podporovaného zaměstnávání,se
jeho pracovní konzultantce podařilo naučit Marka hledat práci na internetu, jak mluvit se
zaměstnavatelem, zkusil si také hru Stepping stones. Naučil se s pomocí pracovní
konzultantky cestovat do práce a hledat zaměstnání v inzerátech v novinách.
Agentura podporovaného zaměstnávání Rytmus je dobrým přínosem pro lidi
s postižením. Pomáhá zaměstnavatelům kteří se rozhodnou zaměstnat člověka
s postižením. Nabízí firmám spolupráci při vytváření pracovních pozic pro zaměstnance
se zdravotním postižením. Dále jim poskytuje administrativní podporu související
s přijímáním takového zaměstnance.
Dále firmám nabízí pracovního asistenta který bude jak zaměstnanci tak
i zaměstnavateli k dispozici přímo na pracovišti a poskytne nezbytnou podporu při
zaučování zaměstnance se zdravotním postižením.
Poradí firmám i s legislativními otázkami ohledně zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Vyhledá vhodné kandidáty na pozice pro zaměstnance se zdravotním postižením.
Pro zaměstnavatele vytipuje vhodná pracovní místa v jeho společnosti pro
zaměstnance se zdravotním postižením.

Dílčí cíl: Jaké možnosti uplatnění má mentálně postižený člověk na volném trhu práce.
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Lidem s mentálním postižením nevadí monotónní práce, ve které dokáží podávat stabilní
výkony, i když v pomalejším tempu, ale se zájmem.Přesto, že většina z nich má pouze
základní vzdělání jsou schopni kvalitně vykonávat řadu pomocných prací.
Jsou to stálí a spolehliví pracovníci. Nemění často svá zaměstnání, jsou loajální.
Problémem je také nadále trvající segregace mentálně postižených do speciálních
programů. V těchto programech se nenaučí nic o volbě povolání, nejsou motivováni
k zájmu o práci. Speciální školy také nepředají mentálně postižením dostatek zkušeností.
Dalším problémem, je že zaměstnavatelé jsou málo informovaní o výhodách
zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Nemají zkušenosti se zaměstnáváním lidí
s mentálním postižením a z tohoto důvodu jsou zdrženliví a stále mají obavy.
Jsou i zaměstnavatelé, kteří nejsou ochotni lidi s postižením zaměstnat, dochází tak
k určité diskriminaci. Jsou samozřejmě i zaměstnavatelé, jež nemají pro takové lidi
uplatnění, jelikož na jejich pracovní pozice je třeba určitá kvalifikace.
Pokud se, ale rozhodne zaměstnavatel přijmout člověka s mentálním postižením
dochází ze strany agentury k přímé podpoře na pracovišti. Přímá podpora je formou
pracovní asistence na pracovišti.
Tato podpora je přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i ostatní zaměstnance.
Pracovní asistent vytváří vhodné pomůcky a postupy pro rychlejší zapamatování
pracovního procesu.
Jaké mají mentálně postižení šance na volném trhu se odvíjí i od stupně mentální
retardace. Lidé s lehkým mentálním postižením mají větší šance na uplatnění na volném
trhu než lidé s těžším stupněm postižení. Mají lepší podmínky pro zapojení do běžného
života, je s nimi snazší komunikace, umí sdělit svá přání, jsou více samostatnější.
Podporované zaměstnávání je pro lidi s mentálním postižením velkým přínosem.
Umožňuje jim učit se novým dovednostem, například jak jednat se zaměstnavatelem,
podněcuje k samostatnosti v činnostech, které uživatel zvládá sám.
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7 Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou zaměstnávání lidí s mentálním
postižením formou podporovaného zaměstnávání. V České republice vznikla první
agentura před více jak 20 lety. Do té doby u nás neexistovala žádná taková služba, jež by
podporovala lidi s postižením, při hledání vhodného zaměstnání.
Dále někteří zaměstnavatelé stále nejsou ochotni akceptovat fakt, že i lidé
s mentálním postižením jsou právoplatnými občany a mají právo se integrovat do
,,pracovní společnosti“ . Co by mohlo pomoci, je větší informovanost a větší provázanost
mezi rezorty, jež se zabývají problematikou lidí se zdravotním postižením. Aby i pro tyto
lidi byla šance žít plnohodnotný a smysluplný život.
Sama to vidím na svém bratrovi, že práce ho naučila větší samostatnosti. Dokáže
sám cestovat do práce i z práce. A i díky tomu, že má zaměstnání může jet na letní tábor,
což by si předtím nemohl dovolit.
Lidé s mentálním postižením mají velký zájem pracovat na volném trhu práce.
Proto jim je poskytováno od pracovníků agentury hned několik druhů podpory, aby se
mohli uplatnit podle svých možností a představ a dovedností. Pracovní asistenti pomáhají
každému individuálně a dlouhodobě před i po uzavření pracovně právního stavu.
Velmi obdivuji lidi, kteří pracují s mentálně postiženými lidmi. Sama vím, jak je
to někdy obtížné.
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Shrnutí
Tato diplomová práce pojednává o možnostech pracovního uplatnění mentálně
postižených ve společnosti.
První kapitola definuje mentální retardaci a její příčiny. Druhá kapitola pojednává
o vzdělávání mentálně postižených. Třetí kapitola se zabývá přístupy práce s mentálně
postiženými. Čtvrtá kapitola pojednává o podporovaném zaměstnávání. V páté kapitole je
popsána politika zaměstnanosti a seberealizace osob s mentálním postižením.
Výzkumná část se zabývá případovou studii autorčina bratra a odpověďmi na
otázky jaké šance má člověk s mentálním postižením na volném trhu práce a do jaké míry
ovlivňuje mentální postižení jeho pracovní uplatnění.

Summary
This thesis discusses the possibilities for employment of mentally disabled in society.
The first chapter defines mental retardation and its causes. The second chapter
discusses the education of the mentally disabled. The third chapter is about approaches to
work with mentally disabled people. The fourth chapter discusses the supported
employment. The fifth chapter describes employment policy and fulfillment of persons
with mental disabilities.
The research part deals with a case study of the author's brother and answering
questions what are the chances a person with mental disabilities in the open labor market
and to what extent mental disability influences their job possibilities.
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