
1 

Vážení zaměstnavatelé, 

rok se s rokem sešel a máme tu pro Vás připravený již pátý ročník našeho infozpravodaje.  

V letošním čísle se budeme podrobněji zabývat prací s lidmi potýkající se se sociálním vyloučením. Specifikem 

společnosti Fosa je práce s velkým spektrem lidí, vnímáme, že osoby se znevýhodněním na trhu práce pro práci 

nemusí být pouze  např. osoby s mentálním postižením, ale znevýhodnění může být i sociálního charakteru. Stejně 

jako v  předchozích vydáních se zde dočtete informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním. 

Pevně věříme, že pro  Vás budou informace nalezené v tomto čísle přínosné  a možná odbourají některé Vaše 

nejistoty týkající se zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 

Budeme se těšit na případnou spolupráci!  

kolektiv pracovníků Podporovaného zaměstnávání 

Vydání č. 5 / 2018 

 

 

 

Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob  

se zdravotním postižením 
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Podporované zaměstnávání je jednou z pěti služeb Společnosti Fosa, o. p. s., která vznikla sloučením služeb v 

roce 2010. Podporované zaměstnávání fungovalo samostatně již od roku 2003. Služba Podporované 

zaměstnávání  se snaží o vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se 

zdravotním či sociálním znevýhodněním.  Aby tento vztah vzájemně dobře fungoval je potřeba propojit požadavky 

zaměstnavatele, s potřebami a možnostmi uchazeče/zaměstnance. 

 

 

Bezplatné služby a poradenství 

zprostředkováváme zaměstnavatelům, kteří by 

rádi ve svém pracovním kolektivu zaměstnávali 

osoby se znevýhodněním. 
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 Poradenství a podpora při vyřizování státní dotace. 

 Analýza pracoviště a vytipování pozic vhodných pro lidi se zdravotním postižením. 

 Vyhledání vhodných kandidátů na Vaše obsazované pracovní pozice. 

 Podpora při výběrovém řízení na pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením, pomoc při jednání s 

takovým uchazečem, či následně zaměstnancem, a podpora při řešení dalších situací, které s tímto 

zaměstnancem souvisí. 

 Pracovní asistence přímo na pracovišti. Pracovní asistent pomůže zaměstnanci se zdravotním 

či sociálním znevýhodněním se zaškolením, s osvojením si pracovní náplně a dalších jeho povinností, 

podpoří ho při komunikaci s kolegy i nadřízenými, a to po dobu, dokud se zaměstnanec zcela 

neosamostatní. 
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 Finanční výhody a možnost splnění povinného podílu: 

I. Plnění povinného podílu: dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé s 25 a 
více zaměstnanci povinni zaměstnávat určitý počet OZP. Konkrétně se jedná o 4% z celkového počtu 
zaměstnanců, přičemž osoby ve třetím stupni invalidity se započítávají jako 3 osoby OZP. 

II. Daňové úlevy: Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 35, se daň snižuje o částku 
18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého 
zaměstnance s těžším zdravotním postižením.  

III. Příspěvek od úřadu práce: zaměstnavatel může získat příspěvek od úřadu práce na zřízení 
chráněného pracovního místa , které ovšem musí udržet po dobu 3 let. Příspěvky úřadu práce jsou 
nenárokové. 

 Efektivní využití kvalifikovaných zaměstnanců: OZP často hledají méně kvalifikované nebo pomocné 

práce a mnohdy pouze na částečný úvazek, což zlehčí práci ostatním zaměstnancům, kteří tak budou moci 
efektivněji využít čas na práci kvalifikovanou.  

 Pověst firmy: zaměstnávání OZP přináší pozitivní dopad na pověst firmy, jelikož je veřejností hodnoceno 

velmi kladně. 
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Sociální vyloučení = stav, kdy mají jedinci omezený přístup ke službám, institucím, společenským kontaktům . 
Dostávají se poté do tzv. pasti sociálního vyloučení 
 
Druhy sociálního vyloučení: 

 Ekonomické: jedinec může být jak vyloučen z pracovního trhu (nemožnost získat vzdělání, etnický původ, 
věk) a v důsledku toho se ocitnout na hranici chudoby, tak naopak nízký příjem může být příčinou jeho 
vyloučení. 

 Sociální: jedinec je vyloučen ze sociálních sítí, nemá kontakty, silné sociální vazby, nemá tzv. sociální 
kapitál. Může mít silné vztahy mezi rodinnými příslušníky, ty však nemívají pro změnu jeho pozice ve 
společnosti rozhodující význam. 

 Kulturní: jedinec neparticipuje na kultuře společnosti, např. nemá stejný přístup ke vzdělání jako ostatní, 
nemá přístup k některým formám sdílení kultury, má omezený přístup k informacím. 

 Prostorové: místo, kde lidé žijí, ovlivňuje jejich životní styl, možnosti a volby, je důležité pro sociální status a 
může být jak příčinou, tak důsledkem sociálního vyloučení. 

 Politické: jedinec neparticipuje na svých občanských právech (např. neúčastní se voleb) a tím má menší vliv 
na svůj osud i na společnost jako celek. 

 Vyloučení z bezpečí: jedinec může být vystaven vyšším rizikům kriminality jak individuální, tak organizované. 

 Vyloučení z mobility v prostoru: omezení místem, ale i omezení ve smyslu sociální mobility. 

 Symbolické: některé sociální skupiny jsou vyloučeny v rovině verbální, manifestačním vyjadřováním odporu k 
nim (např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, vyznání). 

 Individuální: představuje např. nějaký handicap jedince (fyzický či duševní), nedostatečné vzdělání, věk. 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování 
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Zdroj: Agentura pro sociální 

začleňování 

Sociální 

vyloučení 

Problémy s 

bydlením, život na 

ubytovně či v 

segregaci 

Nízká podpora 

vzdělávání dětí, 

nevhodné 

podmínky pro  

dětí 

Apatie z 

dlouhodobého 

života v chudobě 

a z opakovaných 

nezdarů 

Kriminogenní 

prostředí, zvýšené 

riziko být pachatelem 

či obětí trestné 

Dlouhodobá 

nezaměstnanost, 

závislost na 

sociálních dávkách, 

znevýhodnění či 

diskriminace v 

Špatný zdravotní 

stav, 

nevyhovující 

hygienické 

podmínky 

Špatné právní 

povědomí, 

neschopnost 

porozumět 

vlastním právům a 

povinnostem 

Špatné vzdělání, 

nekvalifikovanost, 

snížené 

sebevědomí 

Dluhy, závislost 

na lichvářích, ne-

schopnost hospo-

dařit s penězi 
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S pojmem sociální vyloučení se pro nás pojí termín sociální začleňování, kterému podporovaným zaměstnáváním 

napomáháme. 

V čem je tato skupina specifická: 

Ještě před tím, než začneme proces hledání zaměstnání, musíme věnovat pozornost s prací souvisejícími oblastmi, 

které sice s prací nesouvisí, nicméně jsou bezprostředně nutné 

 Otázka bydlení - asi nejdůležitějším bodem, je otázka bydlení, která je pro zaměstnání bezpodmínečně nutná, 

řešíme proto s klienty pro začátek bydlení v azylových domech, ubytovnách, apod. 

 Otázka dluhů - mnoho sociálně vyloučených se potýká s dluhy, které je potřeba řešit, zprostředkováváme tedy 

například návštěvu dluhových poraden, apod. 

 Komunikace s kurátory 
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Během pracovního procesu se v průběhu času může stát, že z různých důvodů je třeba některému zaměstnanci 
změnit náplň práce. Naskýtá se pak otázka, zda je zaměstnavatel oprávněn změnu pracovní náplně zaměstnanci 
nařídit, či se změnou musí souhlasit i zaměstnanec a má tak právo odmítnout. 
V tomto případě je důležité, co stojí v  pracovní smlouvě, kde musí být uveden druh práce, který bude daný 
pracovník vykonávat. Dle zákoníku práce, viz. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §34, odst. 1 písm. a), je 
zaměstnavatel je povinen přidělovat práci podle sjednaného druhu práce.  
To prakticky znamená, že konkrétní náplň práce je podřízená druhu práce, sjednanému ve smlouvě. Důležité tedy 
je, jak moc konkrétně je druh práce v pracovní smlouvě sjednán. Pokud je náplň práce změněna a stále spadá do 
druhu práce, který má zaměstnanec ve smlouvě, nepotřebuje zaměstnavatel  od svého podřízeného souhlas se 
změnou náplně práce. 
V případě, že změněná náplň práce již neodpovídá sjednanému druhu práce, je nutné, aby se na této změně 
dohodly obě strany. 
 
Například: paní Petra má v pracovní smlouvě sjednaný druh práce „administrativní pracovník“ - zaměstnavatel ji tedy 
může poslat tuto činnost vykonávat do různých oddělení firmy, aniž by k tomu potřeboval souhlas paní Petry. 
Administrativu tak paní Petra může vykonávat v kanceláři ředitele, v ekonomickém oddělení, v personálním 
oddělení, či ve skladu. Paní Alena má naopak ve smlouvě sjednaný druh práce „administrativní pracovník 
personálního oddělení“ - jí tedy zaměstnavatel bez jejího souhlasu nemůže přesunout například do oddělení 
marketingu. 
 
Jiná je ale situace u tzv. převedení na jinou práci, kterou specifikuje zákoník práce (viz. Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce §41) 
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Pokud zaměstnavatel uvažuje o tom, že by mezi své pracovníky přijal člověka se zdravotním postižením, možná 

že bude řešit problém, jak se takového člověka ptát na jeho zdravotní obtíže. Zdravotní stav je totiž velmi citlivé 

téma a pro někoho nemusí být příjemné se o něm bavit, obzvláště na pohovoru, či při nástupu do práce, kdy 

informace zjišťuje prakticky neznámý člověk. 

Soukromí 

Když se zaměstnavatel chystá mluvit se svým 

současným nebo budoucím pracovníkem o jeho 

zdravotním stavu, či zdravotních omezeních, určitě by 

k tomu měl zajistit dostatek soukromí. Řešit tuto 

problematiku na rušné chodbě nebo v kuchyňce, kde 

si během rozhovoru polovina ostatních pracovníků 

vaří kávu, není nejvhodnější. 

Relevantní dotazy 

Je dobré si před rozhovorem rozmyslet, jaké 

konkrétní informace ohledně zdravotního 

stavu potřebujete vědět. Opravdu je 

nezbytné znát konkrétní diagnózu? 

Informace o diagnóze jsou lékařské termíny, 

určené především pro lékaře a laikům toho 

mnohdy moc neřeknou. Navíc mohou 

vyvolat neopodstatněné obavy, či předsudky. 

Mnohem důležitější je se zaměřit 

na konkrétního člověka, konkrétní projevy 

znevýhodnění, či nemoci a konkrétní obtíže 

a potřeby.  
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 Co zjišťovat 

 Konkrétní projevy onemocnění u konkrétního člověka 

 Jak by mohlo zdravotní postižení ovlivnit pracovní výkon 

(např. co člověk může dělat, s čím by potřeboval pomoc 
od kolegů) 

 Zda potřebuje nějaké úpravy pracoviště 

 Jsou nějaká další opatření, která jsou v souvislosti se 
zdravotním stavem nezbytná? (např. nutnost vzít si 
jednou za dvě hodiny léky, po hodině sezení se projít po 
kanceláři, či nenosit těžká břemena) 

 V případě epilepsie a dalších záchvatovitých 

onemocnění 

•  faktory, zvyšující riziko záchvatu 

•  jak záchvaty vypadají 

•  pozná člověk, že na něj záchvat přichází 

•  co dělat při záchvatu – první pomoc a další 
opatření 

 

Jedná se o rozhovor a 

člověk se zdravotním 

postižením by 

se tedy  neměl cítit jako 

při výslechu - nechte mu 

dostatek prostoru pro 

vysvětlení i jeho 

případné otázky!  



12 

 

 

 Spolupracuje s klientem již od počátku vstupu do služby a je po celou dobu zodpovědný za vedení případu. 

Klienta přijímá do služby, řeší s ním, jakou práci by chtěl vykonávat, trénuje s ním dovednosti potřebné pro 

získání a udržení práce, pomáhá klientovi hledat práci, podporuje ho při pohovoru i při nástupu do práce, za-

jišťuje, že budou klientovy poskytovány pracovní asistence 

 Spolupracuje s klientem i několik měsíců před jeho nástupem do práce 

 Pomáhá s hledáním práce, s vytvořením životopisu a motivačního dopisu, trénuje s klientem pohovor a další 

dovednosti potřebné pro nástup do zaměstnání 

 Podílí se na hledání práce, podporuje klienta při jednání se zaměstnavatelem a při nástupu do práce. Je scho-

pen poradit i zaměstnavateli. 

 Vymýšlí strategie podpory klienta, rozhoduje o tom, jak bude podpora vypadat 
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POSKYTUJE POUZE PRACOVNÍ ASISTENCI 

 

 

 S klientem spolupracuje v momentě, kdy nastupuje do práce a potřebuje podporu na pracovišti 

 Předtím, než začne poskytovat asistence, pracovní konzultant seznámí asistenta s klientem, s nadřízeným a 

kolegy, s náplní jeho práce a s tím, v čem bude potřebovat podporu 

 Náplní práce pracovního asistenta je podporovat klienta v zaměstnání tak, aby v budoucnu mohl činnost vy-

konávat samostatně 

 Podpora je  poskytována i při komunikaci s kolegy nebo nadřízeným 

 Na začátku probíhají pracovní asistence intenzivněji – pracovní asistent klientovi například ukazuje, jak má 

činnost udělat, při práci ho slovně instruuje. Postupem času se míra podpory pomalu snižuje – pracovní asis-

tence pak mohou vypadat i tak, že asistent jen stojí opodál, či sedí v šatně a za klientem se chodí dívat jed-

nou za čas. To ale neznamená, že pracovní asistent nepracuje - v tomto případě mapuje situaci a pozoruje, 

jak klient v pracovním prostředí funguje 

 Cílem pracovní asistence není klientovi pomáhat s pracovními činnostmi (např. aby je měl rychleji hotové), 

ale to, aby na pracovišti fungoval samostatně 
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V roce 2017 službu Podporované zaměstnávání na základě smlouvy o poskytování služby využilo celkem 66 

osob se znevýhodněním na trhu práce. 

 ukončilo službu        35 osob 

 se získáním stabilního zaměstnání    19 osob 

 se zvýšením dovedností      35 osob 

 

Vzhledem k tomu, že je pro nás důležité, aby si naši klienti nalezli stabilní a dlouhodobé zaměstnání, sledujeme 

také, zda si klienti udrželi pracovní místo i rok po ukončení služby: 

 udrželo si zaměstnání       13 osob 
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Pan Miroslav se na službu Podporované zaměstnávání obrátil na začátku roku 2018. Potřeboval si najít vhodné 

zaměstnání, protože byl po úmrtí obou rodičů najednou bez veškerých příjmů a potřeboval se naučit samostatně 

hospodařit s penězi. V průběhu spolupráce také vyšlo najevo, že pan Miroslav byl trestně stíhaný, bylo proto pro 

něj obtížné si najít zaměstnání. Byla potřeba tedy pracovat na tom, jak si s tímto znevýhodněním hledat 

zaměstnání.  

Nakonec pan Miroslav sehnal práci na Ministerstvu spravedlnosti, jako pomocná síla do kuchyně. Panu Miroslavovi 

se v práci už od začátku velmi dařilo a zaměstnání ho bavilo. Proces ukončování služby proto byl poměrně rychlý. 

Stejně jako byl Miroslav v práci spokojený, byl s ním spokojen i zaměstnavatel. Pracovní asistence sloužily spíše 

jako psychická podpora a pomoc při začleňování do pracovního kolektivu. Potom, co bylo těchto cílů dosaženo, 

mohla být spolupráce ve Fose ukončena.  
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Radek 

Radek má vystudované gymnázium, poté 
studoval práva a historii, které ale 
nedokončil. Hledá práci na zkrácený 
úvazek, max. 4 hodiny denně, v blízkosti 
trasy B, protože kvůli svému zrakovému 
znevýhodnění je pro něj obtížné cestovat. 
Rád by si našel práci jako je přepis 
audionahrávek, či tiskových konferencí, 
apod. nebo by si rád vyzkoušel práci v call 

Honza  

Jan delší dobu nepracoval a 
opět by se rád zapojil do 
pracovního procesu. Krátce 
pracoval  jako balič palet - 
skladník, práce mu vyhovovala 
ale byla pro něj fyzicky náročná, 
proto by rád něco méně fyzicky 
náročného. Představoval by si 
práci někde ve skladě či 
obchodě, kde by například 
doplňoval zboží. Jan má 
dlouholeté zkušenosti právě s 
prací ve skladech, jedinou 
překážkou mu je neznalost 
obsluhy PC, v současné době si 
ale vyřizuje kurz práce na PC, 
protože si je vědom nutnosti 
znalosti na PC. 

Martina 

Paní Martina má zkušenosti s prací v 
supermarketech, kde doplňovala zeleninu 
a dopékala pečivo. Práci na podobné 
pozici, kde by nemusela pracovat na 
pokladně, by chtěla dělat i teď, ale pouze 
na zkrácený úvazek. 

Jaroslava  

Jarka pracovala celý život 
jako dámská krejčová. Ze 
zdravotních důvodů 
musela z práce odejít. 
Nepracovala deset let. Teď 
by ráda našla zaměstnání, 
kde by mohla střídavě stát 
a sedět, nejraději drobnou 
administrativu, recepční 
atd. Chce pracovat 
maximálně 4 hodiny 
denně. 
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Pavla 

Pavla má uměleckou střední školu a v minulosti 

pracovala dlouhou dobu s lidmi mající 

znevýhodnění v oblasti duševního zdraví, kdy 

spojila své empatické schopnosti s výtvarnými 

dovednostmi. Její poslední pracovní zkušeností 

bylo zaměstnání na pozici recepční na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Své 

uplatnění by nyní ráda našla na podobné pozici 

nebo na pozici jednoduché administrativy, ideálně 

v kulturním či kreativním prostředí. 

 

Monika 

Paní Monika hledá práci na plný úvazek, ráda by 

pracovala s dětmi, protože k nim má velmi blízko a 

je zvyklá starat se o svá vnoučat. Je také otevřená 

práci ve školce, např. při výdeji jídla apod. Monika 

je vyučená sanitářka ale této práci se už věnovat 

nechce, v současnosti si udělala kurz pracovníka v 

sociálních službách. 
Nenašli jste vhodného kandidáta do Vaší 

firmy? Podívejte se prosím´, na naše 

webové stránky, kde naleznete další 

zájemce o práci 
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 Pracovník v sociálních službách v domově seniorů 

 Cateringový pracovník na ministerstvu spravedlnosti 

 Pokojská v Diakonické akademii 

 Balič palet 

 Vrátná v muzeu Josefa Lady 

 Obsluha v Nerudově kavárně 

 Pracovníci úklidu v ZŠ 

 Pomocná síla v kuchyni 

 Administrativní pracovníci 

 A další... 
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