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 Úvod

Smyslem prostupného zaměstnávání je umožnit nezaměstnaným lidem pozvolný 
přechod na trh práce. Systém může fungovat jako motivační a zásluhový a měl by 
být výhodný pro všechny. Uchazečům umožňuje ověřit si svoje schopnosti a do-
vednosti, postupně získat nebo obnovit pracovní návyky, získat příslušnou kvalifi-
kaci a zapojit se na volný trh práce. Znamená pro ně také komplexní řešení jejich 
sociální situace, neboť nástup do zaměstnání může být spojen s exekucí na mzdu, 
změnou životního stylu, nutností zajistit péči o děti apod. Pro zaměstnavatele zna-
mená zapojení do systému prostupného zaměstnávání poskytnutí určité jistoty, že 
přijímají osvědčeného, motivované zaměstnance, který je připraven zvládat pra-
covní úkoly. Nadto se mohou obě strany v případě jakýchkoliv problémů obrátit 
o pomoc na organizace zapojené do systému, ať už se jedná o nestátní neziskové 
organizace, Úřad práce, obce apod.

V České republice tímto stylem pracuje dnes už řada organizací napříč všemi 
kraji, za účelem koordinovaného přístupu při realizaci zaměstnanostních programů 
vznikají lokální sítě zaměstnanosti, do nichž jsou zapojeni zainteresovaní aktéři 
na lokálním trhu práce. Někde systém prostupného zaměstnávání zahrnuje všech-
ny stupně včetně práce na zkoušku a uplatnění v sociálním podniku, v jiných loka-
litách realizují prostupnost v redukované podobě.

 Dovolujeme si vám představit alespoň některé z dobrých praxí z České republiky 
i ze zahraničí, o nichž si myslíme, že by vás při zavádění systému prostupného za-
městnávání mohly inspirovat. Všem autorům příspěvků děkujeme za jejich čas, který 
věnovali reflexi svých dosavadních zkušeností s nastavováním systému prostupného 
zaměstnávání, a přejeme jim mnoho motivovaných a zaměstnaných klientů. 
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 dobrá praxe I.

Prostupné zaměstnávání jako účinný nástroj  
v sociální prevenci 

Zpracovala Kateřina Malá, ředitelka o. s. Mosty 

Občanské sdružení Mosty – sociálně psychologické centrum založila v květnu 
2004 skupina vězeňských pracovníků, kteří měli potřebu aktivně se podílet na pre-
venci kriminality na Mostecku. Posláním o. s. MOSTY je provozovat v Ústeckém 
kraji sociálně preventivní programy, které napomohou ke snížení výskytu rizikového 
chování a kriminality. Aktivity mají rovněž směřovat ke zvyšování uplatnitelnosti 
ohrožených skupin na trhu práce. 

V roce 2011 z iniciativy organizace vznikla první sociální firma pro ústavní a zne-
výhodněnou mládež v Ústeckém kraji.

1. fáze – OD VĚZŇů K MLÁDEŽI
Zpočátku byly aktivity občanského sdružení MOSTY směřovány na osoby opouš-
tějící výkon trestu odnětí svobody (terciární prevence kriminality). Později se jako 
potřebnější ukázalo směřovat aktivity do prevence sekundární. Do centra pozor-
nosti se tak dostaly především ohrožené děti a mládež, ústavní mládež, mladiství 
pachatelé trestné činnosti, rodiny s dětmi se sociálními nebo emočními problémy 
apod. V současnosti o. s. Mosty poskytuje dvě registrované sociální služby – klub 
POHODA v Žatci (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a program RADDAR 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Služby jsou nabízeny ve 3 městech 
– Most, Louny, Žatec. 

Mgr. Kateřina Malá, ředitelka: 
„Uvědomujeme si závažnost problému, jakým je nezaměstnanost adoles-
centů. Pozorujeme ve své terapeutické praxi, jaký má dopad na subjektivní 
prožívání a chování našich klientů, následně jejich rodin a celé společnosti. 
U těchto mladých lidí se velmi často kumulují různá znevýhodnění, a proto 
vyžadují zvýšenou podporu při vstupu na trh práce. Bez vhodného vedení 
a usměrňování žádoucím směrem se velmi rychle smiřují s pasivním život-
ním stylem – jsou často závislí na poskytování sociálních dávek, projevuje 
se u nich pasivita při vyhledávání pracovního uplatnění, absence pracov-
ních návyků, absence dovedností pro udržení pracovního místa.“
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2. fáze – PRACOVNÍ AGENTURA
V roce 2012 zahájilo občanské sdružení činnost pracovní agentury. Zprostředková-
vá mladým klientům sociálních služeb individuální péči – koučing, individuální re-
kvalifikace a následně dotované zaměstnání v rámci projektu „Místo gauče volím 
KOUČE“. Cílovou skupinu tvoří mládež bez kvalifikace a zástupci romské menšiny 
do 25 let věku. 

Místo gauče volím KOUČE

Cílové skupiny
- Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
- Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace 

nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Místo realizace:
Most, Žatec, Postoloprty

1
Řízení projektu – 24 měs.

- Řízení projektu
- Komunitní spolupráce
- Spolupráce se zaměstnavateli
- Zprostředkování zaměstnání

- min. 150 členů CS bude osobně informováno o programu
- 50 osob vstoupí do programu (klienti s dohodami)
- proběhne min. 8x případová konference 
- zprostředkování  17 dotovaných pracovních míst u zaměstnavatelů (na dobu 6 měs.)
- zprostředkování min. 4 doprovodných opatření pro CS
- metodika komplexního program na podporu pracovní integrace rizikové mládeže 

v Ústeckém kraji

Výstupy

2
Koučingový program -  23 měs.

- Pracovní diagnostika (min. 30 osob)
- Individuální koučování (doprovázení, motivační 

program Its In U2, všeobecné vzdělávání) 
- Individuální právní a pracovní poradenství

- celkem 50 podpořených osob 
- 1x tématické stránky na sociální síti Facebook - určeno pro právní a pracovní 

poradenství 

Výstupy

3
Vzdělávání a rekvalifikace – 14 měs.

- kurz Prevence zadluženosti (rozsah 16 hod)
- individuální rekvalifikace, specializační kurzy 

dle potřeb klientů a trhu práce

- min. 50 úspěšně podpořených osob (získají osvědčení )
- z toho v rekvalifikačním kurzu:  úspěšně podpořeno min. 26 osob

Výstupy

4
Tréninkové pracoviště – 21 měs.

- vytvoření  3 nových pozic 
na tréninkovém pracovišti  v Žatci

- Vybavení tréninkového pracoviště v Žatci
- Min. 6  úspěšně podpořených osob (získají osvědčení o 8 měsíční praxi) 

Výstupy

5
Filmové studio – 9,5 měs.

- vytvoření  8 nových pozic v aktivizačním 
pracovním programu pro rizikovou mládež

- 8 měs. (přepočtený úvazek – 4 pracovní 
místa na celý úvazek/4 měs.)

- Min. 16  osob získá pracovní zkušenost  (získají osvědčení o 4 měsíční praxi) 
- 2 x preventivní film pro školní mládež (výuková pomůcka)
- Veřejná premiéra filmu – min. 60 osob se zúčastní

Výstupy

Délka realizace:
24 měsíců

Prostupné zaměstnávání
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Mgr. Kateřina Malá, ředitelka
„Těžiště naší práce bylo ve službách, které podporují sociální integraci. Ado-
lescenti k nám ale přicházeli se zakázkou: „NAJDĚTE MI PRÁCI“. Pokud 
jsme jim nevyhověli, ztráceli většinou zájem o spolupráci a my jsme přišli 
o příležitost ovlivnit jejich společenské začlenění. Za účelem realizace pro-
gramů pracovní integrace jsme získali povolení ke zprostředkování zaměst-
nání (součást strategie organizace). Usilujeme o poskytování komplexních 
služeb svým klientům v místech naší působnosti.“

3. fáze – DOTOVANÉ MÍSTO NA TRÉNINKOVÉM PRACOVIŠTI
Projekt Místo gauče volím KOUČE ověřuje v letech 2013–2014 model dvou tré-
ninkových pracovišť. Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

1) tréninkový gastroprovoz v Žatci – 3 pracovní pozice pro mládež bez kvalifikace 
(dotovaná pracovní místa – každý klient v úvazku 1,0 na dobu 8 měsíců)

Hlavním cílem aktivity je praktickým a teoretickým výcvikem rozvinout pra-
covní a sociální znalosti a dovednosti u klientů tak, aby se zvýšila jejich šan-
ce získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

případové 

konference

individuální 

plánování

doprovodná 

opatření

Probační a mediační 
služba, ČR
(Louny, Most)

Nízkoprahové zařízení 
pro mládež
(Žatec)

Úřad práce
(Louny, Žatec, Most)

OSPOD
(Žatec, Most, Louny)

nouze

nezaměstnanost

sociálně nepříznivá 
situace

pachatelé trestných 
činů

volný 
trh 

práce

3 pozice (6 osob)

tréninkové 
pracoviště

zprostředkování 
zaměstnání
17 osob

filmové studio
8 pozic (16 osob)

reference o praxi

doporučení

podpora při hledání 
dalšího uplatnění

Nabídka

diagnostika

ind. koučování

právní a pracovní poradenství 

(Facebook)

prevence zadluženosti

rekvalifikační kurzy

Místo gauče volím KOUČE
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V rámci praktické přípravy budou uživatelé služby za podpory a dohledu vedou-
cího pracoviště pracovat v tréninkovém provozu, učit se uklízet, připravovat pokrmy 
studené kuchyně, rychlého občerstvení, obsluhovat hosty, připravovat nápoje 
apod. Během práce v provozovně si budou osvojovat pracovní návyky, pravidla 
a povinnosti, budou se učit spolupracovat s kolegy a řešit různé pracovní a sociál-
ní situace. Program bude doplněn o poradenskou a informační činnost, týkající se 
oblasti pracovního uplatnění.

2) filmové studio – do výroby 2 krátkých preventivních filmů a následných worksho-
pů na školách je zapojeno celkem 16 klientů (každý klient v úvazku 0,5 na dobu 4 
měsíců). 

4. fáze – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Vyústěním dlouholetých zkušeností z práce s cílovou skupinou byl současně záměr 
vytvořit SOCIÁLNÍ FIRMU jako optimální nástroj pro začlenění sociálně znevýhod-
něných mladých lidí na trh práce. 

Pro potřeby podnikání občanské sdružení MOSTY – sociálně psychologické 
centrum iniciovalo v březnu 2011 založení nové právní formy – obecně prospěšné 
společnosti PROMETHEUS Effect, o. p. s., která se hlásí k principům sociálního 
podnikání. 

Prostupné zaměstnávání
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Dalším krokem k plnění strategických cílů bylo zahájení hostinské činnosti 
v kavárně „U šnečků“ v Žatci.

Kavárna „U šnečků“ je malá nekuřácká kavárna s rodinnou atmosférou. Nabízí 
pracovně tréninkový program pro mladé lidi z dětských domovů a ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem pracovního programu je praktic-
kým a teoretickým výcvikem rozvinout pracovní a sociální znalosti a doved-
nosti u klientů (zaměstnanců sociální firmy) tak, aby se zvýšila jejich šance 
získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Podle potřeb klienti 
využívají také nabídky sociálních služeb občanského sdružení Mosty.

Svými aktivitami kavárna přesahuje do dalších veřejně prospěšných služeb – na-
bízí přednášky a semináře pro veřejnost na téma „Zdravá výživa“, cestopisné bese-
dy, workshopy pro školní kolektivy na téma „Zdravá výživa a prevence poruch pří-
jmu potravy“. Současně nově provozuje „Šnečkovo divadlo“ (maňáskové divadlo 
s preventivním programem pro mateřské školy). Dále zdarma zprostředkovává psy-
choterapeutické služby pro rodiny s dětmi a bezplatné právní poradenství. 

Zahájení provozu sociální firmy U šnečků bylo finančně podpořeno Nadačním 
fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Další 
nezbytné vstupní náklady do podnikání vložili členové organizace PROMETHEUS 
Effect, o. p. s.
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5. fáze – PROGRAMY PRACOVNÍ INTEGRACE JAKO 
STRATEGICKÝ CÍL ORGANIZACE
O. s. Mosty – sociálně psychologické centrum a PROMETHEUS Effect, o. p. s., 
budou v úzké spolupráci pokračovat v realizaci prostupného zaměstnání a činnos-
ti pracovní agentury. V plánu je zahájení nových podnikatelských aktivit v regi-
onu, které umožní mladým lidem získat první pracovní příležitost a současně 
zajistí vícezdrojové financování sociálních služeb.

Model bude replikován do další měst.
Sociální služba – pracovní agentura – rekvalifikace – dotované místo na tréninko-
vém pracovišti – sociální firma – volný trh práce

VIZE r. 2018
O. s. MOSTY nabízí cílovým skupinám na Mostecku a na Lounsku komplexní služ-
by na podporu sociální a ekonomické integrace. Klienti jsou o službách dostatečně 
informováni, programy jsou vyhledávány (kvalita, prokazatelný vliv na výkon a moti-
vaci klientů, dostupnost). Na zajištění těchto programů o. s. MOSTY spolupracuje 
se sociální firmou PROMETHEUS Effect, o. p. s., a dodavateli kvalitních vzděláva-
cích služeb. Organizace podporují rozvoj sociálního podnikání v Ústeckém kraji.

 http://www.osmosty.cz/

 http://www.csrportal.cz/cz/aktualne/-/tema-mesice-socialni-podnikani 

 dobrá praxe II.

Prostupné zaměstnávání v rámci projektů Diecézní charity 
Plzeň v Chebu

1) Projekt Pracovně poradenské centrum Cheb
Zpracovala manažerka projektu Alena Samuelová 

V období od 1. září 2011 do 31. srpna 2013 realizovala Diecézní charita Plzeň projekt 
Pracovně poradenské centrum Cheb,1 jehož cílem bylo umístit pomocí komplex-
ního přístupu klienty programu pracovního poradenství na legální trh práce a udržet 

1  http://www.esfcr.cz/projekty/pracovne-poradenske-centrum-cheb 
http://www.dchp.cz/nase-sluzby-v-chebu/pracovne-poradenske-centrum/

Prostupné zaměstnávání
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je na něm. Využíval k tomu poradenské služby, konzultační a poradenské činnosti 
psychologa, motivační kurzy, rekvalifikace, podporu uplatnění na trhu práce formou 
příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a vytvoření čtyř nových 
pracovních míst. Dále se jednalo o podporu účastníků formou úhrad nákladů na do-
pravu a bydlení v případě nalezení práce mimo místo bydliště. Projekt navazoval 
na realizaci investičního projektu rekonstrukce Domu sociálních služeb Cheb.

Klíčové aktivity projektu:
• výběr a oslovení klientů,
• motivační kurzy,
• konzultace psychologa,
• pracovní poradenství, 
• poskytnutí rekvalifikací,
• spolupráce se zaměstnavateli,
• podpora klienta.

Dílčí cíle projektu:
• Vytipovat potenciální klienty programu.
• Motivovat dlouhodobě nezaměstnané ke změně postojů.
•  Identifikovat možnosti, přání a potřeby klienta; na základě toho společně s ním 

vytyčit cíle, jichž chce dosáhnout.
• Zlepšit klientovy předpoklady k uplatnění na trhu práce.
•  Na základě potřeb trhu práce vzdělat klienta pro konkrétní pracovní pozici nebo 

typ práce.
•  Připravit klienta na konkrétní pracovní pozici nebo typ práce prostřednictvím praxe.
• Udržet klienta v zaměstnání pomocí služby pracovní asistence.
• Změnit stereotypní pohledy zaměstnavatelů.

18
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Cílová skupina projektu:
Klienti, pocházející ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou ohroženi sociálním 
a pracovním vyloučením z důvodů: 
• nízké nebo neodpovídající kvalifikace,
• snížené míry funkční gramotnosti či pracovních a sociálních kompetencí nezbyt-

ných pro možnost být vůbec zaměstnaný,
• rezignace na změnu současného stavu,
• nedůvěry a neochoty zaměstnavatelů přijímat příslušníky cílové skupiny projektu, 
• dalších překážek na straně klienta (například předluženost).

Podpora klienta a zaměstnavatelů:
• realizace rekvalifikací klientů před jejich umístěním do praxe,
• organizace a zajištění pracovních schůzek zaměstnavatelů s klienty,
• mzdové příspěvky zaměstnavatelům pro klienty umístěné do praxe u firem
• koordinace, kontrola a hodnocení praxe klientů ve firmách,
• pravidelné schůzky se zaměstnavateli, řešení problémů s klienty.

Projekt byl součástí širší palety opatření realizovaných nebo chystaných v Chebu 
Lokálním partnerstvím organizovaným Agenturou pro sociální začleňování, zejména 
se doplňoval s terénní sociální prací, s dluhovým poradenstvím, s kariérovým pora-
denstvím, s aktivitami nízkoprahového zařízení pro mládež starší 15 let a v neposled-
ní řadě s plánovaným založením sociálního podniku. Plánovaná opatření v Chebu 

Prostupné zaměstnávání
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aspirují být organickým celkem řešení fenoménu sociálního vyloučení, jenž sestává 
z mnoha vzájemně provázaných faktorů, které nelze úspěšně řešit izolovaně.

Druhým aspektem je nastavení projektu jako takové. S klientem se pracovalo 
od A do Z, projekt měl terénní i ambulantní složku, ohlížel se na rodinné a soused-
ské pozadí klienta, respektoval klientovy předpoklady a pomocí odborného a indi-
viduálního poradenství je ladil s požadavky trhu, nabízí podpůrná opatření i po oka-
mžiku klientova umístění na něm.

Klienti PPC:
• Počet oslovených klientů: 143
• Počet aktivně zapojených klientů do projektu: 77
• Počet klientů, kteří spolupráci ukončili v průběhu projektu: 15

Absolventi motivačních kurzů:
• Počet absolventů motivačních kurzů: 61
• Počet klientů, kteří kurz nedokončili: 13

Podpora klientů – zaměstnání:
• 31 klientů našlo zaměstnání.
• 22 klientů si udrželo zaměstnání. 

Spolupracující subjekty:
• Lázně Františkovy Lázně a.s., 
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• Praní a čištění Velká Hleď-
sebe, 

• Hotel Luisa Františkovy 
Lázně, 

• Obec Pomezí, 
• Středisko sociální rehabili-

tace, 
•  žádný zaměstnavatel není 

z místa realizace projektu 
– města Chebu (důvodem 
je zejména velká adminis-
trativní zátěž pro zaměst-
navatele a splnění podmí-
nek veřejné podpory).

Podpora klientů – re-
kvalifikace:
• 5 klientů získalo osvědče-

ní o absolvování svářeč-
ského kurzu.

• Na rekvalifikace bylo čer-
páno 66 250 Kč. 

Původní plán – 20 klientů   
Z nevyčerpaných rekvalifikací přesunuta část do příspěvku na mzdu. 

Podpora klientů – jízdné:
•  17 klientů využívalo nabídku úhrady jízdného (max. v prvních šesti měsících do-

jíždění do zaměstnání či na rekvalifikaci). 

13 osob PPM  
 2 osoby VTP

 3 osoby rekvalifikace

Podpora klientů – ubytování:
• 3 klienti využili či využívají nabídku hrazení ubytování v místě pracoviště.
• Pokoje na ubytovně jsou jednolůžkové.
Dvěma klientům již byla prodloužena smlouva o ubytování za zvýhodněných podmí-
nek pokračující na náklady klienta. 

Prostupné zaměstnávání
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Vzorový profil klienta PPC:
• 35,8 let,
• základní vzdělání, 
• 3,5 roku nezaměstnaný, 
• 2,7 dětí. 

Co se nejvíce osvědčilo:
•  pracovní asistence, komplexní 

práce s klienty, služby na míru po-
třeb konkrétních klientů (výhoda 
grantových projektů NNO oproti 
regionálním individuálním projek-
tům).

2) Činnost Střediska 
sociální rehabilitace Cheb2 

převzato z 
 www.dchp.cz

Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je poskytovat komplexní individuální 
odbornou dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se 
ztrátou zaměstnání nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními 
silami.

Nabídka služeb:
• sociální poradenství,
• zaměstnání až na 2 roky,
• pracovní smlouva a mzda za odvedenou práci,
•  nácvik praktických dovedností v oblasti ekonomické, sociální a funkční gramot-

nosti pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností,
•  zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce absolvováním rekvalifikačních 

kurzů, jako je práce na PC, práce s motorovou pilou nebo křovinořezem,
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Při práci s uživateli služby Středisko usiluje o:
• nácvik praktických dovedností v oblasti ekonomické, sociální a funkční gramot-

nosti pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností;

2 http://www.dchp.cz/socialni-sluzby-dchp-v-chebu/stredisko-socialni-rehabillitace-cheb/
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• zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce absolvováním rekvalifikačních 
kurzů, jako je práce na PC, práce s motorovou pilou nebo křovinořezem;

• integraci zpět do společnosti za dodržování základních lidských práv a potřeb;
• poznání významu práce v životě člověka.  

Služba je poskytována ambulantní formou. 
 

Středisko poskytuje základní sociální poradenství:
• Informace, které pomohou k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby, 

například informace o:
• pracovních místech,
• ubytovacích zařízeních v okolí,
• možnostech finančního zajištění,
• úřadech, se kterými je třeba jednat,
• dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do cílové skupiny.

Prostupné zaměstnávání
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Komu jsou služby určeny?
Služby jsou určeny pro muže i ženy starší 18 let, zejména pro občany Chebu a Kar-
lovarského kraje (v případě volné kapacity i s trvalým pobytem v celé ČR), kteří mají 
dočasné ubytování v Azylovém domě Betlém Cheb a nemají trvalý pracovní poměr. 
Služba je určena pro osoby s absencí základních pracovních a psychosociálních 
návyků, k jejichž získání či znovuobnovení potřebují odbornou pomoc sociálního 
pracovníka. Pro přijetí do SSR je nutné lékařské potvrzení o způsobilosti pro výkon 
práce.

 
Podmínky přijetí:
• věk nad 18 let,
• trvalý pobyt na území ČR,
• platný doklad totožnosti,
• dočasné ubytování v Azylovém domě Betlém Cheb,
• zdravotní stav, který odpovídá požadavkům na výkon práce, potvrzený praktic-

kým lékařem,
• podpis pracovní smlouvy.

 http://www.dchp.cz/

 dobrá praxe III.

Zkušenosti společnosti Rekvalifikační a informační 
centrum s. r. o. v Mostě s realizací projektů zaměřených 
na sociálně vyloučené lokality s přihlédnutím k nástroji 
dotovaných zaměstnání a pracovního poradenství
Zpracoval Aleš Janeček, projektový manažer RIC Most

Předmětem činnosti společnosti Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Báňská 
287, Most je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně 
lektorské činnosti. Dlouhodobě se společnost zaměřuje zejména na provádění 
vzdělávacích a poradenských kurzů pro uchazeče o zaměstnání či zájemce o za-
městnání, kteří jsou evidováni Úřadem práce.

Společnost v minulosti realizovala a stále realizuje řadu projektů, z nichž některé 
jsou přímo, či v některé své části, zaměřeny na sociálně vyloučené lokality. Z těch 
nejdůležitějších jmenujme:
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Návrat do práce – Ústecký kraj – CZ.04.1.03/1.1.00.1/0018 – projektem prošlo 
celkem 603 klientů, z nichž řada byla i ze sociálně vyloučených lokalit Mostecka 
a Litvínovska.
Rodina a práce na Mostecku – CZ.1.04/2.1.00/13.00007 – projektem prošlo 
celkem 101 klientů.
Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání – CZ.1.04/2.1.00/13. 
00041 – projektem prošlo celkem 1018 klientů, z nichž řada byla i ze sociálně vy-
loučených lokalit Mostecka a Litvínovska.
První šance i mladým bez vzdělání – CZ.1.04/2.1.00/13.00039 – projektem pro-
šlo celkem 217 klientů, z nichž většina byla ze sociálně vyloučených lokalit Mostec-
ka a Lounska. 
Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka – 
CZ.1.04/2.1.00/13.00065 – Tento konkrétní projekt byl určen pro klienty Úřadu 
práce ČR, KrP v ÚLK, KoP v Mostě s bydlištěm v sociálně vyloučených lokalitách 
Litvínova (Janov, UNO, Bílý sloup), Mostu (Stovky – Liščí vrch) a jihu okresu Most 
(sídliště Chanov, Obrnice a Bečov), kteří zároveň spadali do některé z těchto kate-
gorií:

a) dlouhodobě nezaměstnaní,
b) opakovaně nezaměstnaní,
c) osoby do 24 let věku (včetně).

Projektem a jeho aktivitami postupně prošlo celkem 476 takovýchto klientů.

Napříč těmito projekty byla velmi často zprostředkovávána dotovaná zaměstnání 
celkově v řádu stovek. Proto budou níže shrnuty některé poznatky, klady a zápory 
tohoto způsobu zaměstnávání, které mají oporu ve zkušenostech společnosti Re-
kvalifikační a informační centrum s.r.o.

Nejde tedy o popis stavu či postřehy vztahující se k jedné sociálně vyloučené 
lokalitě, ale o zkušenosti s aktivitou dotovaných zaměstnání, které se ukazují jako 
všeobecně platné.

Klady:
• vznik pracovních poměrů, které by bez dotace nevznikly;
• legalizace existujících nelegálních zaměstnání;
• možnost získat pracovní zkušenosti pro absolventy či obecně nezaměstnané;
• navázání nových kontaktů, opuštění sociální izolace, obnova pracovních návyků;
• podpora podnikatelské činnosti zaměstnavatele.

Vznik pracovních poměrů, které by bez dotace nevznikly
V průběhu realizace výše uvedených projektů se realizátor opakovaně setkával s po-

Prostupné zaměstnávání
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stojem či informací od zaměstnavatele, že toto konkrétní místo by bez prostředků 
vyčleněných v rámci dotace nezřídil, a to zejména z důvodů jejich ekonomické neú-
nosnosti či ne stoprocentně odpovídající kvalifikace budoucího pracovníka. 

 
Legalizace existujících nelegálních zaměstnání
Je zcela běžnou praxí, že jsou dotovaná místa využívána na legalizaci již existujících 
nelegálních zaměstnání, kdy zejména v pohostinství a ve stavebnictví existuje řada 
pracovníků, kteří jsou přes pravidelnou pracovní dobu v evidenci Úřadu práce. 

Tento fenomén samozřejmě není ničím obdivuhodným, přesto ale i tento efekt 
dotovaných míst je třeba počítat k jeho kladům, neboť odhlédneme-li od nezákon-
ného postupu zaměstnavatelů, tak pro zaměstnance legalizace jejich práce před-
stavuje pouze pozitiva (pravidelný příjem, odpracovaná doba do systému důcho-
dového zabezpečení, ztráta stigmatu nezaměstnaného …).

Pro realizátora je řada těchto případů poměrně dobře identifikovatelná, přesto ale 
v rámci aktivity zprostředkování dotovaného zaměstnání upřednostňuje právě výše 
zmíněná pozitiva před potřebou persekuce takovéhoto zaměstnavatele, když ta ani 
není v jeho kompetenci. 

Možnost získat pracovní zkušenosti pro absolventy či obecně 
 nezaměstnané
Jde o jeden z hlavních kladů dotovaného zaměstnání, a právě tímto směrem by dle 
názoru realizátora měly být projekty s dotovanými zaměstnáními směřovány zejmé-
na. Účelem dotovaných zaměstnání by nemělo být primárně pouze snížit lokální ne-
zaměstnanost tím, že zaměstnám X osob, ale spíše pomoci zařadit se do pracovního 
procesu osobám, které by na toto za normálních okolností nedosáhly. Zároveň jim 
dotované zaměstnání svou dlouhodobostí dává možnost v jakési ochranné lhůtě své 
handicapy překonat a v období, kdy již nemají v zádech tyto finanční prostředky, být 
pro zaměstnavatele již plnohodnotným kvalifikovaným zaměstnancem. 

Navázání nových kontaktů, opuštění sociální izolace, obnova 
 pracovních návyků
Jde o obecný přínos každého zaměstnání, tedy nejen dotovaného. Ovšem s dota-
cí je samozřejmě cesta k těmto „benefitům“ schůdnější. 

Podpora podnikatelské činnosti zaměstnavatele
Tento klad jistě není primárním účelem dotovaných zaměstnání, ovšem jako sekun-
dární efekt ho nelze opominout. Finanční prostředky, které takto zaměstnavatel 
obdrží, mu umožňují mzdové náklady investovat do jiné části svého podnikání a ze-
jména u menších zaměstnavatelů je tento fakt velmi výrazný. 
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Proto by opět stálo za zvážení, zda přidělení dotovaných zaměstnání nevázat 
na současný počet zaměstnanců / obrat / velikost podniku apod.

Zápory:
• postup zaměstnavatele obecně kopíruje podmínky dotace;
• existence „poučeného“ okruhu zaměstnavatelů.

Postup zaměstnavatele obecně kopíruje podmínky dotace
Zaměstnavatelé bohužel velmi často berou nastavení podmínek dotace jako vodít-
ko pro nastavení podmínek zaměstnaneckého poměru, a velmi často je tak uzaví-
rán na dobu určitou přesně v délce dotace a zároveň mzda většinou kopíruje ma-
ximální výši dotace. To je výrazný zápor, který často zmiňují i klienti při výběrech 
do projektů, přičemž se odkazují již i na vlastní zkušenosti z minula. 

Existence „poučeného“ okruhu zaměstnavatelů
Pod tímto záporem má realizátor na mysli to, že se objevují zaměstnavatelé, 
kteří dotace využívají opakovaně na stejné osoby, přičemž je dle potřeby převá-
dí mezi jednotlivými projekty. Sledují jejich existenci a sami se aktivně o dotace 
zajímají. 

To vede k efektu opakované evidence některých osob na Úřadu práce a jejich 
opětovnému návratu na trh práce, což je pro ně osobně samozřejmě značně ne-
komfortní. Této situaci často nelze zamezit ani kontrolou ze strany Úřadu práce, 
neboť tito zaměstnavatelé klienty zaměstnávají např. na různé společnosti v rámci 
jedné obchodní skupiny, byť ti pak reálně vykonávají stále stejnou práci. 

Problematika udržitelnosti
Pokud jde o problematiku udržitelnosti dotovaných míst, zde je třeba konstatovat, 
že s touto podmínkou nemá většina zaměstnavatelů nejmenší problém. Pro pocho-
pení nástroje udržitelnosti nejprve stručně uveďme, jak funguje:

Udržitelnost je šestiměsíční a počítá se ode dne nástupu. Tj. u většiny námi zpro-
středkovávaných dotovaných zaměstnání se splní přímo v rámci trvání dotace. Po-
kud zaměstnanec skončí dříve (lhostejno jestli ze strany zaměstnance nebo za-
městnavatele) přichází v úvahu tři scénáře:
1.  Místo je obsazeno do 3 měsíců jiným klientem projektu – zaměstnavatel nic ne-

vrací a nový zaměstnanec začíná tam, kde starý skončil, a dotace běží dál.
2.  Místo je obsazeno do 3 měsíců jiným nezaměstnaným, ale ne klientem projektu 

– zaměstnavatel nic nevrací, ale nový zaměstnanec již není dotovaný.
3.  Neplatí ani 1 ani 2 – zaměstnavatel vrací vyplacené prostředky.

Prostupné zaměstnávání
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Důležité je především to, že udržitelnost za těchto podmínek nepřesahuje délku 
dotace a zaměstnavatel tak není žádným způsobem tlačen k tomu, aby udržoval 
vytvořené pracovní místo ještě po skončení dotace, tedy „za své“. 

Což s sebou na druhou stranu nese ten negativní efekt, že řada z těchto dotova-
ných míst je ze strany zaměstnavatelů koncipována pouze v délce dotace (viz. Po-
stup zaměstnavatele obecně kopíruje podmínky dotace).

Činnost osobních poradců
V rámci výše vyjmenovaných projektů bylo velmi často využíváno osobních porad-
ců z řad nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce. To s sebou kromě evident-
ních pozitiv, jako je snižování nezaměstnanosti, přináší i pozitiva přímo při realizaci 
projektu. Tím hlavním je sdílená zkušenost s klienty projektu, kterým osobní porad-
ci následně pomáhají během jejich postupu projektem. Samozřejmě že rada podá-
vaná z pozice toho, kdo nezaměstnanost zažil, je přijímána naprosto jinak oproti 
radám od osob bez této životní zkušenosti. 

Na druhou stranu oproti této nesporné výhodě stojí jeden výrazný handicap 
u těchto původně neprofesionálních poradců z řad nezaměstnaných, a to dosa-
vadní absence zkušeností s touto činností, kterou se prostě nelze naučit přes noc. 
Projekty jsou bohužel často koncipovány tak, že se osobní poradce musí zapraco-
vávat v podstatě „za pochodu“, což klade vysoké nároky na jeho metodické vede-
ní, a i přesto lze v prvních měsících realizace projektu vidět jisté nedostatky. 

Související pracovní asistence osobních poradců
Pracovní asistence, tedy přímá aktivní součinnost v rámci vyhledávání zaměstná-
ní a následných pracovních pohovorů, se v projektech osvědčuje opakovaně. Je 
třeba vzít v potaz, že většina klientů projektů má nižší kvalifikační předpoklady, 
a proto v drtivé většině případů nejde o osoby, které by se ucházely o kancelář-
ské práce, ale spíše o budoucí pracovníky v dělnických profesích či službách. 
Z tohoto faktu pak vychází závěr, že pracovní asistence má jen málokdy např. 
podobu spoluúčasti na nějakém komplikovaném výběrovém řízení. Tato asisten-
ce má své těžiště spíše v oblasti prvotního kontaktu se zaměstnavatelem, ať již 
telefonického či písemného, a v následných dalších krocích směřujících ke sjed-
nání pracovního poměru. 

Jeden z největších handicapů klientů projektů totiž často bývá právě neschop-
nost navázat tento prvotní kontakt. Tedy někam se obrátit, zavolat, napsat, a to tak, 
aby zaměstnavatel dostal odpovídající informace, kontakt proběhl na odpovídající 
úrovni a klient pochopil, co je třeba udělat dále.

Právě tuto fázi pracovní asistence překonává především. Tím, že poradci mají 
za sebou poměrně nedávnou osobní zkušenost s nezaměstnaností, dokáží se lépe 
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vcítit do toho, co tato situace vyžaduje, a řešit ji ke spokojenosti jak klienta, tak 
potenciálního zaměstnavatele. 

Další rovinou je ta, kdy poradce funguje jako mediátor při řešení případných pro-
blémů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (bývalým klientem projektu) v rám-
ci již existujícího pracovního poměru. Je třeba říci, že s touto rovinou řada projektů 
nepočítá a samotná tato činnost je lehce problematickou z hlediska jejích nákladů, 
neboť zaměstnanec již de facto není v evidenci ÚP, a není tak ani klientem projektu. 
Proto je tato činnost vykonávána spíše na úrovni dobré vůle poradce a celé společ-
nosti, která má svůj základ v dřívějších vztazích navázaných v průběhu poradenské 
činnosti. Nejčastěji pak má podobu buď pracovněprávního poradenství či snahy 
o vyřešení nějakého konkrétního rozporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 http://www.ric-most.cz/

 dobrá praxe Iv.

Prostupné zaměstnávání – LIGA Bruntál
Zpracovala Jana Juřenová, ředitelka LIGA, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost LIGA Bruntál se ve svých činnostech již deset let 
zabývá tvorbou pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a akti-
vitami vedoucími ke zvýšení jejich vlastní zaměstnatelnosti, a tím i větší šan-
ci uspět na volném pracovním trhu. Od konce devadesátých let byla LIGA zamě-
řena na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí. Práce 
s dětmi postupně vedla k práci s celými rodinami. Snaha pomoci jim zlepšit vlastní 
nedobrou životní situaci, pomoci jim zvýšit jejich životní úroveň ztroskotávala na je-
diném, velmi zásadním problému – dlouhodobá nezaměstnanost dospělých osob 
v rodině. Pokud měla být sociální práce s rodinou účinná, bylo nutné pomoci řešit 
tento stav. Velmi těžko lze ale řešit stav nezaměstnanosti u osob, které nemají vzdě-
lání, nemají často ani žádnou praxi, nebo již tak dlouho nepracují, že nemají žádné 
pracovní návyky. Nelze tedy „jednoduše“ vzít člověka, pomoci mu zajistit práci 
a nechat ho pracovat. Pokud by to bylo takto snadné, nebyla by snad potřeba ani 
výrazné sociální pomoci v dané rodině. 

Všechny tyto důvody vedly k nutnosti pomoci lidem zvýšit jejich vlastní zaměst-
natelnost, zvýšit tím pravděpodobnost jejich úspěchu na pracovním trhu, pomoci 
jim nastartovat pracovní kariéru, a tím zajistit alespoň část rodinných příjmů pro 
uspokojování alespoň základních životních potřeb. 

Prostupné zaměstnávání
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Projekt Dříč 1
V roce 2003 vznikl první projekt Ligy zaměřený na tuto problematiku, Dříč 1. Díky 
podpoře Moravskoslezského kraje a Města Bruntál bylo 8 osob z cílové skupiny 
dlouhodobě nezaměstnaných příslušníků romské etnické menšiny rekvalifiko-
váno v oboru dlaždič, byla vytvořena Romská pracovní a úklidová četa, která 
v Bruntále poměrně jednoduchým způsobem opravovala staré chodníky a pomáha-
la se vznikem hřiště a budováním hracích prvků v západní části města – v sociálně 
vyloučené romské lokalitě (Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a ab-
sorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006). Tento projekt byl průlomo-
vý. Otevřel cestu ke spolupráci s městem. Vedení města projevilo notnou dávku dů-
věry, když pracovní četě svěřilo několik oprav a také vyčlenilo ve svém rozpočtu 
peníze na materiál k opravám. Důležitým faktorem bylo, že nebylo třeba výrazné fi-
nanční částky. Opravy probíhaly s maximálním využitím původního materiálu, šlo 
tedy hlavně o vytažení dlažby, srovnání vrstev pod ní, případné dosypání a uložení 
dlažby zpět. Do té doby nebylo zvykem, že by měla jakákoliv organizace na úze-
mí města snahu zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané Romy, ještě k tomu 
na pracích, které jsou veřejně velmi viditelné. Největším pozitivem je, že tři 
z těchto rekvalifikovaných mužů se dodnes touto prací zabývají, jeden z nich 
jako samostatná fyzická osoba podnikající, další jako sezónní zaměstnanci staveb-
ních firem. O ostatních nejsou k dispozici zprávy, nebydlí již v Bruntále. 

30

Manuál dobrých praxí



Tato první četa byla základem pracovníků sekce stavebních prací, které LIGA pro-
vozovala do roku 2007. Dá se říci, že z hlediska cílové skupiny dlouhodobě neza-
městnaných osob s minimem vzdělání a praxe je práce na stavbách nejdostupněj-
ší. Do jisté míry je to pravda. Je ale také pravdou, že tito lidé zvládají většinou 
pouze pomocné stavební práce. Proto musely být stavební čety tvořeny mistry – 
fachmany a pomocnými pracovníky z cílové skupiny. Náročnost této činnosti netře-
ba zdůrazňovat. Velkým problémem byla pracovní morálka zaměstnanců z cílové 
skupiny. Velmi časté byly problémy se včasným nástupem do práce, s neplánova-
ným nahodilým volnem pracovníků, s nutností vyplácení častých záloh. Tyto pro-
blémy se ale daly víceméně zvládat, LIGA s nimi počítala a pracovala s těmito riziky. 
Největším problémem bylo, že LIGA se nemohla zúčastňovat různých veřejných 
zakázek a tendrů, velmi často pak získávala práci jako poslední v řetězci subdoda-
vatelů -tedy za nejnižší možnou sumu vykonala práci a nesla veškeré zodpověd-
nosti.

Za dobu realizace těchto stavebních činností (2003-2007) bylo zaměstná-
no celkem 140 osob z cílových skupin. Někteří z nich pracují ve stavebnictví 
dodnes.

Projekt Dříč 2
Projekt Dříč 2 byl prvním „evropským“ projektem Ligy. Realizován byl v letech 
2006-2007. Zúčastnilo se ho 15 osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměst-
naných osob. V této skupině byly osoby se zdravotním postižením, absolventi, lidé 
nad 50 let věku a příslušníci romské etnické menšiny. Z celkového počtu bylo 12 
lidí umístěno na trhu práce – 3 získali pracovní pozici přímo v Lize, v sekci 
Zelená dílna, 2 nastoupili k soukromé fyzické osobě podnikající a 7 začalo 
pracovat ve společnosti Karla. Byli vlastně prvními, jejichž pracovní místa vznikla 
spoluprací Ligy a Karly – neziskové organizace a podnikatelského subjektu. Díky 
projektu byli účastníci proškoleni, získali a obnovili pracovní návyky, získali pracov-
ní uplatnění. Všechna pracovní místa jsou zachována, na sedmi z nich došlo 
postupně k výměnám pracovníků. Dva ze tří pracovníků umístěných přímo 
v Lize, v tehdejší sekci Zelená dílna, pracují v dílně dodnes, jedna pracovnice ukon-
čila pracovní poměr v loňském roce z vážných zdravotních důvodů.

Zelená dílna
Zelená dílna vznikla v roce 2005 ze stejného důvodu jako všechny ostatní sociál-
ně-podnikatelské aktivity Ligy – zajistit práci těžko zaměstnatelným skupinám 
obyvatel a vytvářet příjmy, které slouží k financování projektů Ligy. Zelená 
dílna je pracovištěm ekologické recyklace odpadního elektrického a elektronické-
ho zařízení, pracují zde zejména osoby se zdravotním postižením, zaměstnanci 
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s kumulací sociálních znevýhodnění. Počet zaměstnanců se v jednotlivých letech 
různil, celkem zde bylo vytvořeno 42 pracovních míst pro cílové skupiny. 
V prvním roce existence bylo vytvořeno 16 pracovních míst, postupně přibývala 
další. V dílně pracují těžce zdravotně postižení lidé, absolventi, lidé nad 50 let věku, 
samoživitelky, všichni z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Dá se říci, že jediným 
kritériem pro přijetí do dílny je množství sociálních znevýhodnění, která daný 
zájemce má. Zásadní podmínkou je dlouhodobá nezaměstnanost. Čím více 
znevýhodnění zájemce má, tím větší má šanci, že v dílně získá pracovní 
uplatnění. V roce 2009 byla dílna vyčleněna ze struktur Ligy a osamostatněna. 
Vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o. Tento podnik v mnoha 
směrech spolupracuje s klasickým podnikatelským subjektem Karla, spol. s r.o., 
kooperují na různých zakázkách při demontáži a zpracování plastu a kovů.

Příběh B. B. 
Do dílny nastoupila na počátku jejího vzniku v roce 2005. Tehdy byla šest let 
nezaměstnaná a vzhledem ke svým zdravotním problémům měla velmi nízké 
šance na nalezení zaměstnání. Tato paní v předchozích letech pracovala také 
jako ošetřovatelka u těžce zdravotně postižených, sama má mentálně postiže-
nou sestru. Na první pohled zaujala uspořádaností svých dokumentů. Měla 
v nich vytvořen přesný systém – nejdříve životopis, zápočtové listy, pak kopie 
pracovních smluv a evidenční listy důchodového pojištění, dosažené vzdělání 
a kurzy, zdravotní dokumentaci, dokladování zájmu o práci poptávkou v růz-
ných firmách. To vše měla uloženo v pákovém pořadači a připraveno k nahléd-
nutí pro potencionálního zaměstnavatele. Do dílny nastoupila jako řadová 
pracovnice a postupně se vypracovala na jednu ze dvou pozic mistrů 
provozu. Právě její dokonale zpracovaná administrativa byla jedním z důvodů, 
proč byla povýšena do funkce mistrové. Mistrová vede veškerou dokumentaci, 
odpadářské tabulky, eviduje přijímaný a vydávaný materiál, eviduje docházku 
a dělá další činnosti, ke kterým je nutný smysl pro administrativu. Mistrovou je 
B. B. již sedmý rok. Díky svým životním zkušenostem dobře zvládá také roli 
vedoucího pracovníka pro mentálně postižené pracovníky dílny.

Příběh F. M. 
Do dílny nastoupil v rámci realizace projektu Dříč 2 ve věku 57 let. V projektu 
absolvoval motivační kurz a díky poradenské pomoci v projektu dokázal řešit 
a uspořádat některé své specifické situace v rodině. Pro jeho poměrně velkou 
rodinu se podařilo získat bydlení na samotě v nedaleké obci. O nemovitost se 

 Příběhy klientů
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Malé technické služby
Malé technické služby jsou další sociálně podnikatelskou aktivitou, která spojuje 
několik společensky atraktivních aspektů a je poměrně jednoduše přenositelnou 
do jiných měst v České republice, jak už se ostatně v současné době v různých 
městech projevuje. 

Aktivita vznikla v roce 2007. V prvních dvou letech byla pilotována na základě tzv. 
trojdohody mezi městem Bruntál, Technickými službami města Bruntál a Ligou. 
Od dalšího roku již byla organizována na základě samostatné smlouvy mezi měs-
tem a Ligou a od roku 2010 je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smyslem je 
na jedné straně dosáhnout pořádku a udržovat pořádek v sociálně vylouče-
né romské lokalitě, na druhé straně nechýlit se od nastaveného dlouhodobé-
ho cíle tvorby pracovních míst pro těžko zaměstnatelné skupiny obyvatel. 

Po dohodě s vedením města začaly Malé technické služby zkoušet udržování 
pořádku v lokalitě připravenou strategií. Začaly zde také sekat trávu, vyžínat nále-
tové porosty. LIGA zaměstnala v rámci veřejně prospěšných prací na tyto činnosti 
zde žijící zaměstnance a nastavená strategie začala fungovat. V lokalitě začal být 
větší pořádek, i když se zde dosud na určitém místě hromadí černé skládky, pořá-

dobře starali, dva z jeho synů nějakou dobu pracovali také v sekci stavebních 
prací Ligy. V dílně pracoval až do svého řádného odchodu do starobního 
důchodu, do kterého odcházel v plné síle a ještě několikrát v dílně bri-
gádně vypomáhal. Dokázal, že i se zdravotním postižením, velkou rodi-
nou a dlužními závazky se dá znovu začít pracovat i ve vyšším věku, že to 
má smysl, že nemá smysl vše vzdát, rezignovat, nechat se ovládat problémy. 
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dek mezi domy a v okolí je znatelně vyšší. Velkým oceněním této práce byla otázka 
při návštěvě amerického velvyslance, pana Richarda Grabera, který stál v samém 
centru lokality a ptal se, kde že ta lokalita je, že tady kolem to vypadá jako v běž-
ném sídlišti. 
V této sociálně podnikatelské aktivitě se setkávaly tři typy pracovníků: stálí pra-
covníci v trvalém pracovním poměru, sezónní pracovníci (v rámci veřejně 
prospěšných prací a v krátkodobých poměrech plynoucích z dohod) a pra-
covníci z veřejné služby. Posledně jmenovaný typ pracovníků již v letošním roce 
(2013) není, aktivita je složena ze zbývajících dvou typů. Tyto tři původní typy byly 
ukázkovým příkladem prostupného zaměstnávání. Lze jej samozřejmě prakti-
kovat i ve dvou typech, i když původní stupně měly skutečně něco do sebe. Pra-
covníci ve veřejné službě se naučili základní návyky, osvojili si některá pravidla sou-
visející s každodenními pracovními povinnostmi. Z těchto pracovníků pak bylo 
vybráno několik, kteří již v rámci veřejně prospěšných prací organizovaných Úřa-
dem práce mohli získat uplatnění v sezónních pracích, i když zdaleka nebyli hlavní 
skupinou takto zaměstnávaných osob. Při každoročním vytváření pracovních pozic 
pro veřejně prospěšné pracovníky byla využívána výborná spolupráce s místním 
Úřadem práce, který oslovoval potřebný počet evidovaných uchazečů a zajistil pro-
story pro dílčí výběrové řízení. Kritéria výběru byla jasná – čím déle je osoba v evi-
denci, čím nižší má vzdělání a praxi, tím vhodnějším kandidátem pro práci 
v Lize je. Příkladem může být žena hlásící se k romské etnické menšině, která byla 
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v evidenci Úřadu práce 11 let, byla také ve veřejné službě a v jednom roce v sezóně 
pracovala v Malých technických službách. Pokud jde o veřejnou službu, v roce 
2012 ji LIGA Bruntál zajišťovala pro 38 osob, i když její požadavek směrem k Úřadu 
práce byl asi dvakrát vyšší. V předchozích letech, kdy byla veřejná služba organizo-
vána obcemi, LIGA zajišťovala pracovní činnosti pro přibližně 70 osob měsíčně.

Malé technické služby se jeví být typickou sociálně podnikatelskou aktivi-
tou s integračním charakterem vytvářených pracovních míst. Podstatou je 
získat zájem dlouhodobě nezaměstnaného, těžko umístitelného zaměstnan-
ce, naučit ho pracovním návykům, zaktivizovat ho, zvýšit jeho zaměstnatel-
nost a následně jej podpořit na volném pracovním trhu.

Příběh D. K. 
V té době pětadvacetiletý muž byl v evidenci uchazečů o zaměstnání již 9 let, od 
svých patnácti, kdy vyšel ze školy. Při výběru se k práci vůbec neměl, nebyl nauče-
ný a zvyklý něco dělat. Byl to ale mladý statný muž, o kterém ředitelka LIGY pro-
hlásila, že s jeho vizáží a svaly není možné, aby v evidenci zůstal, že není možné, 
aby takovýto veliký chlap nebyl schopný pracovat, sekat trávu, vykopávat a čistit 
břehy potoka, pomáhat při stavbě hřiště, které se v tom roce připravovalo v bez-
prostředním okolí jednoho z center LIGY. Mladý muž se osvědčil. Poměrně rychle 
se zapracoval a učil se novým věcem. Pracoval pro LIGU dva roky. Dnes pracuje 

 Příběhy klientů
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v sezónních pracích v jedné stavební firmě, pracuje v řádném pracovním 
poměru, využívají ho pro opravy chodníků a komunikací, tedy pro činnosti, které 
se v Malých technických službách naučil. 

Příběh V. K. 
Přistěhoval se do Bruntálu před několika lety, doma má téměř hluchou ženu a syna. 
Do Malých technických služeb napřed docházel na návštěvy za svým bratrancem, 
pak zde pracoval ve veřejné službě. V loňském roce nastoupil na roční smlouvu 
v rámci veřejně prospěšných prací. Smlouva skončila letos v dubnu. Protože je to 
člověk schopný, pracovitý, zodpovědný, osvědčil se také v zimní sezóně, kdy není 
dostatek práce pro Malé technické služby, při práci se starší mládeží v nízkopraho-
vém zařízení (pomáhal organizovat akce, odpolední soutěže, dokázal získat pozor-
nost a respekt starších kluků), získal pracovní smlouvu na dobu neurčitou 
v řádném plnohodnotném pracovním poměru v LIZE. Přistěhoval se do Brun-
tálu do ubytovny A+H obecně považované za jedno z nejméně kvalitních míst k by-
dlení v celém městě. Po nějaké době se přestěhoval do centra města, do nájemní-
ho bytu soukromého vlastníka. V současné době by rád požádal o přidělení 
obecního bytu, aby mohl žít v běžných podmínkách běžné rodiny, nikoli v drahém 
soukromém bytě se spekulativním nájemným. V této věci je LIGOU podporován 
a doporučen k získání nájmu v obecním bytu.

Závěrečné doporučení

„Jedno by mělo být společné všem zainteresovaným aktérům - snaha pomoci 
zaměstnat obtížně zaměstnatelné osoby na volném trhu práce, přičemž každý 
by měl svým dílem přispět tak, aby se míst pro tyto lidi vytvořilo co nejvíce. 
Vždyť k úspěchu je potřeba, aby subjekty spolupracovaly – nestátní neziskové 
organizace, které do toho dobrovolně půjdou a jde jim o věc, ne o zisk, samo-
správy, kterým jde o blaho svých obyvatel a udržování (a tím i finanční náklad-
nost) životního prostředí ve městě, úřady práce, které mají v evidenci vhodné 
uchazeče a mohou mít vliv na jejich nástup do zaměstnání, ale i běžné podni-
katelské subjekty, které mohou využít nabídky motivované pracovní síly, s ur-
čitou podporou po nástupu do zaměstnání. Spolupracovat by měla také vláda 
a ministerstva - měly by se pokusit vytvořit podmínky pro správnou a aktivní 
motivaci lidí pracovat, měly by pomoci vytvářet podmínky pro rozvoj sociálního 
podnikání jakožto vhodného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, ruku 
v ruce jdoucího s regionálním rozvojem.“

 Jana Juřenová, LIGA, ředitelka

 http://www.ligabruntal.cz/
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 dobrá praxe v.

Dotované zaměstnání jako nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti v sociálně vyloučené lokalitě Janov
Zpracoval Viktor Koláček, projektový manažer, dříve Litvínovská vzdělávací 
společnost

Popis stávajícího stavu
Trh práce v Litvínově a okolí se vyznačuje stagnací nabídky nových pracovních 
míst, a to hlavně v nekvalifikovaných profesích. Vzhledem k nízké úrovni vzdělanos-
ti obyvatel tohoto regionu je pak v důsledku toho smutnou realitou, že poptávka 
po pracovních příležitostech je trvale několikanásobně vyšší. Výsledkem je míra 
nezaměstnanosti kolem 14 %, která je z větší části dlouhodobá, přičemž nejobtíž-
nější pozici mají mladí lidé s nízkým vzděláním a speciálně ženy. Stále používané 
klišé, že „kdo pracovat chce, tak si práci najde“ pro některé skupiny nezaměstna-
ných dávno neplatí, a právě pro ně je dotované místo vhodným nástrojem pomoci. 

Specifika sídliště Janov v Litvínově
Sídliště Janov je tvořeno zástavbou osmipodlažních panelových domů s byty I. ka-
tegorie. Při posledním sčítání lidu se k romské národnosti v Litvínově přihlásilo 81 
obyvatel. Na samotném sídlišti Janov je z celkových přibližně 7 000 obyvatel 
za Romy považována více jak polovina. Vedení ZŠ v Janově odhaduje podíl svých 
romských žáků ve školním roce 2012/2013 na 91 %. V panelových domech na síd-
lišti Janov město následkem kompletní privatizace bytového fondu nevlastní žádné 
byty. V lokalitě janovského sídliště je častým jevem nelegální práce (viz níže) a mezi 
sociálně vyloučenými obyvateli této lokality je také rozšířeno užívání drog a gam-
blerství. Tomu vychází vstříc výskyt několika heren v lokalitě.

Vzhledem k nízké mobilitě (možnost a ochota dojíždět do práce na větší vzdále-
nost) obyvatel Janova se při procesu zprostředkování zaměstnání omezuje hledání 
pracovních příležitostí ve velké většině pouze na okres Most. Níže popsané zkuše-
nosti jsou proto touto skutečností determinovány. 

Zkušenosti z procesu zaměstnávání osob  
(s důrazem na lokalitu Janov)

Nedotované zaměstnání
Obecně platí přímá úměra mezi úspěšností a kvalifikací nezaměstnaného (vzdělání, 
praxe, reálné dovednosti). Čím lepší kvalifikace, tím větší šance na úspěch, přičemž 
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některé kvalifikace jsou trvale nedostatkovým zbožím na místním trhu práce. 
V tomto případě zaměstnavatelé dotace neočekávají a ani nepožadují.

Příklady 
strojní technik se znalostí NJ, svářeč EN, seřizovač strojů, obsluha automati-
zované linky, lešenář, jeřábník, hlavní kuchař v restauraci, číšník se znalostí 
NJ, pracovník v sociálních službách ze znalostí NJ, autoklempíř, elektrikář, 
zámečník, kominík

Vzhledem k nižšímu průměrnému vzdělání v lokalitě Janov je šance na získání ne-
dotovaného legálního zaměstnání poměrně nízká. Nabídka kvalifikovaných pracov-
ních pozic situaci neřeší, protože většina nezaměstnaných nemá potenciál kvalifi-
kaci splnit. U nekvalifikovaných pozic nabídku významně ovlivňují dva faktory, a to 
dotované zaměstnání a nelegální práce.

Dotované zaměstnání
Mzdové příspěvky pro nezaměstnané nejsou pro většinu zaměstnavatelů nezná-
mým pojmem. V uplynulých letech bylo v regionu (i přímo v lokalitě Janov) realizo-
váno několik Regionálních individuálních projektů Úřadu práce, stejně jako granto-
vých projektů vzdělávacích společností či nestátních neziskových organizací. 
Zaměstnavatelé se v systému poskytování této podpory poměrně dobře orientují 
a jejich dotazy směřují pouze ke zpřesnění parametrů dotovaného místa (max. mě-
síční úhrada, počet podporovaných měsíců). Jedinou skupinou, která nabídku 
mzdových příspěvků zatím příliš nevyužívá, je početná skupina vietnamských ob-
chodníků, která na sídlišti pokrývá téměř celý maloobchod s potravinami. Mimo 
systém stojí pochopitelně široká síť nelegálního zaměstnávání, které prorostla již do 
téměř všech pracovních pozic ve stavebnictví a službách.  

– +
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Zápory: 
Vysoké náklady na systém dotovaných míst 
Ekonomická náročnost je evidentní (i přes 100 tis. Kč/osoba).

Omezení nabídky nedotovaných pracovních míst bez dotace
Nebezpečí, které z vytváření umělé zaměstnanosti plyne, je pokřivení reálného trhu 
práce. Vyšším využíváním dotací se postupně eliminuje už tak nízká nabídka pracov-
ních příležitostí, a to především u nekvalifikovaných profesí. Zaměstnavatelé při jed-
náních otevřeně sdělují, že si raději počkají na tu či onu dotaci, než aby nabídli za-
městnanecký poměr. Chovají se ekonomicky, čemuž se nelze divit. U nekvalifikovaných 
profesí se v tomto ohledu naplno projevuje fakt, že zaměstnavatel nemá eminentní 
zájem o osobu XY, ale jen o obsazení pracovní pozice, např. pozice uklízečky, a na tu 
si může počkat. Nakonec uspěje tedy ten nezaměstnaný, který je ve správnou dobu 
ve správném projektu, kde jsou mzdové příspěvky ještě nevyčerpány. 

 
Zvýšené riziko neudržení pracovního místa
Pokud zaměstnavatel realizuje dotované pracovní místo, může se stát (a reálně se 
stává), že místo vitálně vytvářet nepotřebuje, nicméně se „každá ruka navíc hodí“. 
Rozhodování, zda místo udrží, se posouvá na konec dotovaného období. Z logiky 
věci plyne, že právě udržitelnost je jedním z hlavních parametrů efektivity celého 
(poměrně drahého) systému mzdových příspěvků. Proto je vhodné soustředit se 
na tuto otázku již v přípravném období, tj. před uzavřením dohody se zaměstnava-
telem.

Fixování mezd podle parametrů dotace
Zaměstnavatelé určují mzdovou hladinu podle výše příspěvku na dotované místo. 
Někdy je to pro nezaměstnaného výhodné, nicméně se eliminuje mnohdy velmi 
potřebný psychologický efekt „přidání po zaškolení“. Fixace na dotaci může být 
i komplikací při vztazích na pracovišti – nastupující má větší mzdu než stávající za-
městnanci. Tento efekt je ovšem na ústupu, protože se snižují max. měsíční pří-
spěvky zaměstnavatelům a zároveň se zvýšila minimální mzda. Reálné mzdové 
hladiny bývá dosaženo po ukončení dotace, na což je klienty vhodné připravit již 
předem. Klasický model totiž bývá: „když budu mít dotaci, mohu Vám dát YX Kč, 
když dotace skončí, tak pouze YZ Kč“. Pokud s tím obě strany souhlasí, nevidím 
v tom problém.

Klady: 
Vznik nových pracovních míst (resp. příležitostí)
Největší klad systému dotovaných pracovních míst. Zaměstnavatelé dostali impuls 
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k vytváření nových pracovních míst, a i když není nikdy stoprocentně zaručena je-
jich udržitelnost, přesto vzniknuvší místa na trhu práce většinou zůstávají. Běžná 
situace je to u živnostníků, kteří mají svého první zaměstnance. Jejich rozhodnutí 
totiž většinou souvisí s expanzí jejich činnosti a jednoduše nestíhají (oni a jejich ro-
dinní příslušníci). Zaměstnávat nikoho jiného původně nechtěli, nicméně „když je to 
zadarmo“ přece jenom to zkusí. V tomto ohledu je poslední dobou častý model, 
kdy živnostník vlastní kamenný obchod a začal s e-shopem. Zjistil, že se mu výraz-
ně zvýšil obrat, nicméně obsluhu e-shopu již časově nestíhá. Na dotaci si proto rád 
přibere někoho, kdo mu buď uvolní ruce v kamenném obchodě, nebo bude aktu-
alizovat nabídku v e-shopu. 

V případě Janova uvedený příklad při realizaci narazí na kvalifikaci nezaměstna-
ných z lokality. Nicméně i pro ně platí, že dotovaná místa jim výrazně pomáhají 
nacházet nová pracovní uplatnění. Dělnické profese či pomocné práce ve službách 
však na rozdíl od e-shopu nemají růstový potenciál, což snižuje potenciál udržitel-
nosti. Když se bude výše uvedenému živnostníkovi dařit a e-shop mu vydělá, nemá 
důvod zaškoleného zaměstnance propouštět. U pomocné kuchařky či uklízečky 
tomu je však často jinak. Proto je důležité velmi době vybírat zaměstnavatele a sle-
dovat jeho historii (kolik dotací už měl, jak byla místa udržena, jaké vztahy jsou 
na pracovišti). 

Příklad 
Nastavení finančních a administrativních podmínek současných dotovaných 
míst (de facto absence závazku udržitelnosti) je zásadním stimulem pro za-
městnavatele a nepamatuji jednání, kde by zaměstnavatel neakceptoval pre-
zentované podmínky. Naopak je téměř vždy překvapen jednoduchostí celé-
ho procesu. 

Účinný nástroj na legalizaci pracovního místa 
V lokalitě Janov se jedná o velmi častý jev. Nelegální práce je jednou z brzd tvor-
by nových pracovních příležitostí, a to především u nekvalifikovaných profesí. 
Z jednání se zaměstnavateli není problém se realitu dozvědět. Dotovaná místa 
nicméně většina zaměstnavatelů „na hraně“ ráda přijímá, protože většinou cítí, že 
je to lepší varianta (pro ně i pro zaměstnance). Pokud nedojde k rozvoji firmy bě-
hem období dotace, je ovšem recidiva návratu do šedé zóny vysoká. Osobně 
jsem u těchto subjektů (většinou OSVČ) velmi opatrný a předem je varuji, že ná-
vrat k „brigádám“ již nebude tak jednoduchý. Některá jednání končívají nedoho-
dou, a to z naší strany. Tyto subjekty a konkrétní lidé jsou totiž zvýšeným rizikem 
v administraci dotovaných míst, což je aspekt, který je třeba mít při všech vyjed-
náváních v patrnosti.

Prostupné zaměstnávání
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Šance pro mladé eliminovat nedostatek zkušeností
Vždy byly mezi nezaměstnanými skupiny, které v danou chvíli měly pozici na trhu 
práce nejobtížnější. V lokalitě Janov jsou těmito skupinami aktuálně romské ženy 
nad 50 let s nízkým vzděláním a romské mladé dívky s nízkým vzděláním. Obě 
skupiny reálně čelí rasovým předsudkům ze strany zaměstnavatelů.

Pro mladé nezaměstnané s nízkým nebo nevhodným vzděláním z lokality Janov 
je šance na nedotované místo velmi malá a případná příslušnost k romské minoritě 
ji ještě snižuje. Musím říci, že u výše uvedených skupin nezaměstnaných je vyjed-
návací proces i přes ekonomickou výhodnost pro zaměstnavatele obtížný. Nebýt 
dotovaných míst, mnoho mladých lidí by vůbec nedostalo šanci ukázat, jestli se 
umí něčemu naučit. Pravdou je, že reálné schopnosti v době nástupu do zaměst-
nání jsou opravdu nízké a zaměstnavatelům se mnohdy nelze divit. Velmi častá je 
absence pracovních návyků (pozdní příchody do práce, simulování nemocí – vý-
mluvy jak ve škole, malá samostatnost, malé reálné dovednosti).

U této skupiny je vhodné činit nejčastěji výjimku ohledně požadavku na udržitel-
nost, neboť každá pracovní zkušenost je pozitivem. Právě zde je prostor pro za-
městnavatele z řad místní samosprávy, resp. příspěvkových organizací města či 
kraje (základní školy, ústavy sociální péče, knihovny, sportovní areály města). 

Pokud by mělo v budoucnu docházet k redukci dotovaných míst, tak tato 
skupina nezaměstnaných by měla být poslední v řadě. Možnost zlepšení lze 
vidět v horizontu generací a „v revoluci“ v systému stávající školské sousta-
vy. Dnes není ani tak velký problém v nízkém vzdělání jako v nevhodném 
vzdělání. Velká část dívek z Janova „studuje“ na místní střední škole učební 
i maturitní obory ve službách. Nicméně obory prodavačka, aranžérka a ča-
lounice, jsou pro místní trh práce zcela mimoběžné.

Aktivizace nezaměstnaného (diagnostický nástroj) 
Jednou ze základních otázek při poradenské práci s nezaměstnanými je, zda do-
tyčný(á) pracovat skutečně chce, nebo jen na něco čeká (děti, odjezd do zahraničí, 
invalidní důchod, starobní důchod apod.) Jsou také lidé, kteří na nic nečekají, ale 
v evidenci ÚP se schovávají, resp. zneužívají nastavený systém podpory v neza-
městnanosti. Z valné většiny jsou to osoby pracující nelegálně, které si nechtějí 
samy platit zdravotní pojištění. Tato skupina se vlivem aktivnější kontroly ze strany 
ÚP postupně zmenšuje, čímž přibývá osob zcela mimo systém, které si zdravotní 
pojištění neplatí (v lepším případě se stávají samoplátci zdravotního pojištění).

Šance získat dotované místo se postupně stala vhodným diagnostickým nástro-
jem. Každý nezaměstnaný, který byl v našem projektu, kde byla dotovaná místa, 
dostal sadu 10 ks KARTIČEK (viz příloha č. 2). Na nich jsou uvedeny parametry 
mzdového příspěvku a kontakt na nás. Po důkladném vysvětlení s kartičkami každý 

42

Manuál dobrých praxí



může volně nakládat, a kdykoli si vyžádat další sadu. Proces zprostředkování tím 
dostává jasný obsah pro pravidelné schůzky – komu a proč byla kartička předána, 
s jakým výsledkem. Velmi jednoduše se dá srovnat aktivita jednotlivých osob 
ve skupině a motivovat ty pasivnější. Zpravidla platí přímá úměra mezi aktivitou 
a úspěchem.

Vyjednávací strategie 
– Seznámit zaměstnavatele s logikou poskytnutí příspěvku 
(není to dar pro zaměstnavatele, ale šance pro nezaměstnaného)
– Představení businessu zaměstnavatele
(cílem je zjistit údaje pro určení potenciálu udržitelnosti – mimo jiné viz příloha č. 1)
–  Usilování o delší pracovní smlouvu pro nezaměstnaného, než je délka 

mzdových příspěvků
(ideálem je 12 měsíců, nicméně každý měsíc navíc je úspěchem)
– Uskutečnění jednání za přítomnosti nezaměstnaného 
(trojstranné jednání: učiněné sliby mají svědka, nedochází ke zkreslením a nedoro-
zuměním)
–  Oběma stranám učiněná nabídka pracovní asistence po dobu dotovaného 

místa
(medializace případných sporů – utlumení případných „otřesů“ z nové situace)
–  Upozornění obou stran, že při zaviněném krachu dotovaného místa nebude 

možná budoucí spolupráce
(šanci dostanou jiní; jsme malé město a leccos se k nám donese)

Typy zaměstnavatelů z hlediska udržitelnosti a jejich specifika

Skupina zaměstnavatelů Charakteristika

Místní samospráva a její 
příspěvkové organizace 
(městské a krajské)

•  Velká ochota k přijímání osob na dotované místo (pomocné 
pozice, úklid, kuchyň, správa budov, údržba areálů).

•  Doznívající efekt zrušené civilní služby; případně 
povinných „veřejně prospěšných prací“ z roku 2012.

•  Nízký potenciál udržitelnosti (tabulkový systém pracovních 
pozic).

•  Hlavní motivací bývá „uspoření mzdových nákladů“, které 
často bývají následně přerozděleny mezi kmenové 
zaměstnance formou odměn.

•  Efekt pro nezaměstnaného bývá nižší s výjimkou situace, 
kdy se v rámci dotovaného místa má osvědčit 
a tabulkové místo je pro něj připraveno (poslední dobou 
se takto realizují především pracovnice v sociálních 
službách, absolventky stejnojmenné rekvalifikace). 

Prostupné zaměstnávání
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Skupina zaměstnavatelů Charakteristika

•  Osobně nepodporuji zprostředkování zaměstnání tímto 
směrem, pokud není naplněna předcházející podmínka,  
tj. volné tabulkové místo po skončení dotace.

Živnostníci (OSVČ) •  Progresivní skupina zaměstnavatelů s vysokým 
potenciálem udržitelnosti pracovního místa.

•  V roce 2012, 2013 velmi častý typ zaměstnavatelů, se 
kterými jsme spolupracovali.

•  U některých se jedná o legalizaci „brigád“, přičemž 
v těchto případech je činěna i osvěta, že jakmile dostanou 
dotaci, nemohou se následně vrátit k nelegálnímu 
zaměstnávání. Ne vždy se to podaří, ale např. 
v restauracích se situace trochu zlepšila.

•  U začínajících OSVČ je vždy důležité odhadovat potenciál 
podnikatelského záměru a neposkytnout slepě dotované 
místo. Příjemci dotace mohou vzniknout velké 
komplikace, pokud by se jednalo o zaměstnavatele, který 
není schopen standardně na trhu působit (nadměrné 
očekávání, neschopnost řádně vést účetnictví, platit 
odvody za zaměstnance apod.). Stává se poměrně 
často, že právě z tohoto důvodu není dohoda 
o poskytnutí mzdového příspěvku uzavřena. 

•  Příbuzní OSVČ, kteří chtějí být zaměstnavateli. Opět platí 
zvýšená opatrnost. Pokud se jedná pouze 
o ekonomickou výpomoc jedné či druhé straně, je to 
systémově špatně. Z takové spolupráce neplyne 
udržitelnost a osobně taková pracovní místa nepodporuji.

•  Tato skupina zaměstnavatelů má někdy problém 
s administrací dotovaného místa, a proto je kladem velký 
důraz na úvodní informace a asistenci v prvních měsících. 

Menší firmy do 25 osob 
(s. r. o.; družstvo)

•  Nejčastější skupina zaměstnavatelů v lokalitě okresu 
Most, se kterými jsme spolupracovali, a to s vysokým 
potenciálem udržitelnosti pracovního místa.

•  Pokud se jedná o první kontakt, je vhodné vyslechnout si 
zevrubně popis businessu a hlavně představu 
o vytvářeném pracovním místu.

•  Vždy je nutné jednat se statutárními zástupci, a ne pouze 
s pověřenými zaměstnanci. Ti mohou být přítomni, ale 
zásadní informace musí slyšet majitel. Také sliby ohledně 
udržitelnosti je nezbytné slyšet od majitele. Vhodná je 
i účast budoucího přímého nadřízeného a účetní firmy. 
Vyjednávací pozice je poměrně silná, a proto je vhodné 
maximalizovat výhodnost podmínek pro klienta. Sliby 
majitele, které uslyší jeho zaměstnanci, mají váhu a vždy 
přispějí k optimální realizaci dotovaného místa. 
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Skupina zaměstnavatelů Charakteristika

•  Z této skupiny zaměstnavatelů by se mohly rekrutovat 
vhodné subjekty do potenciálního systému „prostupného 
zaměstnání“, a to především pro cílovou skupinu mladých 
nezaměstnaných do 25 let.

Firmy nad 25 osob
(s. r. o.; a. s.)

•  O dotovaná místa mají menší zájem, protože pracují 
s řádově vyššími obraty. 

•   Často mají zájem o nezaměstnané s kvalifikovanou 
profesí.

•  Není vždy možné jednat s majitelem, nicméně u těchto 
firem to nezpůsobuje zásadní problém.

Fenomén nelegální práce
Ta se jeví čím dál tím více jako veliký a dnes již strukturální problém. Je konkurencí 
pro klasické (legální) formy zaměstnávání, přičemž se jedná o konkurenci nekalou. 
V podmínkách ČR, kdy zákonné odvody tvoří 34 %, je matematika neúprosná:

Pracovník ve stavebnictví (fasády):

Nákladové položky Nelegální práce Legální práce Rozdíl

Hrubá mzda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč

Odvody 0 Kč 5100 Kč 5100 Kč

Čistá mzda 15 000 Kč 14 339 Kč 661 Kč

Náklady zaměstnavatele 15 000 Kč 20 100 Kč - 5100 Kč

Příjmy zaměstnance 15 000 Kč 14 339 Kč + 661 Kč

Celková konkurenční výhoda nelegální práce za měsíc 5761 Kč

Poznámky:
Pracovník se 2 dětmi se započtením daňového bonusu, bez bonusu je to 13 350 Kč.

Zdroj: 
 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/financni-kalkulacky/mzdovy-kalkulator/

Když si výše uvedený příklad promítneme do většího počtu zaměstnanců (popř. 
i s vyšším platem), stávají se legální zaměstnavatelé v některých oborech v podsta-
tě nekonkurenceschopnými. Následně se celý problém násobí, protože dosud le-
gální zaměstnavatel se buďto alespoň částečně přizpůsobí, nebo zkrachuje. Smut-
né je, že právě proto se nelegální práce stala v některých profesích a oborech 
standardním způsobem obživy, přičemž ji velká část obyvatel i firem akceptuje jako 
realitu. Tato skutečnost nepomáhá k motivaci k uzavírání legálních pracovních po-
měrů. Výhodnost („pro obě strany“) je vyšší hodnotou než zákony ČR. 

Prostupné zaměstnávání
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Požadavky lokálních zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé se pochopitelně v době ekonomického útlumu chovají obezřetně. 
Více než v minulosti se rozhodují, zda nového zaměstnance přijmout, či práci pře-
rozdělit mezi stávající zaměstnance. Proto je velmi důležité vědět, jaká bývají pro 
zaměstnavatele rozhodující kritéria.

Rozhodovací aspekt Situace v lokalitě Možná cesta posílení

OCHOTA  
PRACOVAT

Základní vlastnost, která se projeví 
již ve vyjednávací fázi – žádost 
o práci, pohovor. Nezaměstnaní 
v Janově mají v tomto ohledu dlou-
hodobě velmi špatnou pověst, čas-
to ve vazbě na dlouhodobou neza-
městnanost.

Nezaměstnaní bývají často před-
mětem generalizačních soudů 
a předsudků (bohužel mnohdy 
na empirických základech).

Nácvik komunikačních 
technik – očekávat a umět 
reagovat na to, když 
„všechny házejí do jedno-
ho pytle“. Umění přesvěd-
čit, že „JÁ TAKOVÝ NEJ-
SEM“ (reference, 
zkušenosti).

VZDĚLÁNÍ, 
SCHOPNOST DOBŘE 
PRACOVAT (UMĚT)

V poslední době přestává být důle-
žité formální vzdělání. Výuční list či 
maturita vypovídá spíše o vytrva-
losti a zodpovědnosti.

Nicméně dosažení pouze úrovně 
základního vzdělání není vhodným 
startovacím polem pro nalezení 
dobrého zaměstnání. 

Volných pracovních míst je v této 
kategorii čím dál tím méně, přičemž 
v Janově je tato úroveň vzdělání 
velmi častá.

V maximální míře se zamě-
řit na REÁLNÉ KOMPE-
TENCE – není důležité mít 
potvrzení, že něco člověk 
umí, ale realita. Pomocí 
jsou rekvalifikace v pravém 
slova smyslu či nekolidující 
zaměstnání, ba i finančně 
nevýhodná práce – když 
se člověk něčemu naučí.

Nebát se podstupovat 
vstupní „zkoušky“, pokud 
něco člověk umí.

LOAJALITA VŮČI 
ZAMĚSTNAVATELI 
a ZODPOVĚDNOST

V Janově je vnímání tohoto aspektu 
opět pod vlivem předsudků. Při 
prvním kontaktu (pohovor) je u za-
městnavatele většinou o něco vyšší 
opatrnost. Tento aspekt lze však 
v průběhu času postupně elimino-
vat.

Těžko se získává a lehko 
ztrácí. V rámci motivací 
a poradenství lze leccos 
natrénovat, ale je nutné 
na to stále myslet.

Závěr
Využívání dotovaných míst je vhodné a důležité, protože situace je skutečně vážná. 
Pokud velké množství osob z lokality ztrácí (a to již bohužel generačně) základní pra-
covní návyky, je nezbytné situaci řešit, a to i s vědomím, že to není finančně dlouho-
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době udržitelné – bez podpory ESF by pravděpodobně stát nebyl ochoten tolik finan-
cí poskytovat. Krátkodobým cílem je pomoc obnovování pracovních návyků, 
dlouhodobým je ekonomický stimul pro tvorbu nových pracovních příležitostí. 

Poznámka:
Text vychází ze zkušeností s realizací níže uvedených projektů v lokalitě: 

Název Cílová skupina
Počet doto-
vaných míst

Doba  
realizace

Mikroregiony Mostecka: 
Budoucnost patří kvalifikovaným 
(CZ.1.04/2.1.00/13.00078)

Nezaměstnaní z okolí 
Litvínova a Mostu

185 2010–2013

Podpora zaměstnanosti 
v sociálně vyloučených lokalitách 
Mostecka 
(CZ.1.04/2.1.00/13.00065)

Dlouhodobě neza-
městnaní mimo jiné 
z Janova

100 2010–2012

START - komplexní program 
podpory cílové skupiny ze 
sociálně vyloučené lokality 
Litvínov – Janov 
(CZ.1.04/3.3.05/96.00178)

Dlouhodobě neza-
městnaní z Janova

20 2012–2014

SÍDLIŠTĚ – příležitost pro mladé 
nezaměstnané z Janova 
(CZ.1.04/3.3.05/75.00178)

Mladí nezaměstnaní 
do 25 let z Janova

16 2013–2015

Zohledněny jsou zkušenosti níže uvedených subjektů:
Historie:
ASISTA, s.r.o.
Střední škola EDUCHEM, a.s.

Současnost:
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o.
LIBUŠE, o. s.

Přílohy:
1) Metodika pro přidělování dotovaných pracovních míst v projektech ESF
2) Kartička DOTOVANÝCH MÍST pro klienty v rámci procesu zprostředkování 

Prostupné zaměstnávání
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1)  Metodika pro přidělování dotovaných pracovních míst  
v projektech ESF

Posuzovaný 
subjekt

Kritéria  
výběru

Podrobnější  
popis

Váha 
kritéria

Body Přepočet

Uchazeč  
o práci

Přístup ke hledá-
ní práce

Hodnoceno v rám-
ci individuálního 
poradenství 

20 0

Aktivita a chování 
v projektu

Hodnoceno prů-
běžně ve všech 
 aktivitách projektu

10 0

Účast na před-
cházejících aktivi-
tách (LVS, RIC)

Ověřeno u odpo-
vědných osob.

5 0

Dosavadní an-
gažmá u zaměst-
navatele

DPP, DPČ, odbor-
ná praxe – (ověře-
ná spolupráce)

10 0

Absolvování re-
kvalifikace v pro-
jektu

Využitelné v bu-
doucím zaměstnání

5 0

Zaměstnavatel Potenciál udrži-
telnosti dotova-
ného místa

Odhad zaměstna-
vatele korigovaný 
LVS

20 0

Vzdálenost pra-
coviště od bydliš-
tě uchazeče

S ohledem 
na  dojezdnost (čas, 
 finance)

5 0

Relevance pra-
covní pozice vůči 
vzdělání uchaze-
če

Preference využití 
dosaženého vzdě-
lání

5 0

Relevance pra-
covní pozice vůči 
představě ucha-
zeče

Ohodnocení vztahu 
reality od představy 
uchazeče

5 0

Zkušenosti LVS 
se zaměstnava-
telem

Pozitivní nebo ne-
gativní (i reference)

5 0

Čas Termín osobního 
kontaktu zaměst-
navatele s LVS

Řazení všech 
projednávaných 
žádostí do časové 
osy

10 0

Celkem 100 0 0
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Zásady pro rozhodování:
1)  Rozdělování dotovaných pracovních míst bude činěno komisionálně (ne pouze 

jeden člověk)
2)  Ve stanoveném termínu bude rozděleno jen tolik míst, kolik připadá na daný cy-

klus (podíl vůči celku)
3) Případný převis poptávky bude zohledněn při dalším výběrovém termínu. 
4) Každé kritérium bude bodováno jako ve škole 1-5 bodů. Čím méně bodů 

2) Kartička DOTOVANÝCH MÍST pro klienty v rámci procesu zprostředkování 

http://www.lvs-litvinov.cz/

Prostupné zaměstnávání
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 dobrá praxe vI.

Podpora zaměstnávání Romů v Praze
Převzato z  

 http://www.slovo21.cz

Projekt „Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2013-2014)“3 navazuje na 
úspěšné projekty zaměřené na zaměstnávání Romů, které v předchozích letech 
realizovalo o. s. Slovo 21 ve spolupráci s o. s. Romea. Posledním z nich byl projekt 
„Podpora zaměstnávání Romů v Praze“, který úspěšně skončil v roce 2011. Zapo-
jilo se do něj téměř 300 Romů z české metropole a 37 z nich si díky němu našlo 
zaměstnání. Vzhledem k vysoké efektivitě  projektu bylo podpořeno jeho pokračo-
vání v následujících dvou letech. Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení znevý-
hodněných osob – pražských Romů – na trhu práce, zvýšit počet dlouhodobě 
zaměstnaných příslušníků romské komunity na území hl. m. Prahy, a navázat tak 
na předchozí projekty zaměřené na zaměstnávání Romů v české metropoli. Hlavní 
cílovou skupinou jsou tedy pražští Romové, kteří se připravují nebo mají zá-
jem o vstup či návrat na trh práce.

Oslovování potenciálních klientů
Činnost kontaktních asistentů vychází z jejich obeznámenosti s poměry a pro-
středím, ve  kterém se cílová skupina – pražští nezaměstnaní Romové – pohybují. 
Asistenti pracují formou přímého a individuálního oslovování Romů, kteří mají zájem 
o zaměstnání, rekvalifikaci apod. Asistenti těmto Romům představí možnosti, které 
projekt nabízí, zjišťují jejich potřeby a „vedou“ je všemi fázemi projektu. Důležitým 
bodem je, že asistenti sledují docházku těchto účastníků a snaží se na ně působit 
tak, aby předcházeli předčasnému odchodu. 

Rekvalifikační kurzy
Pražským Romům ve věku 19 – 55 let sdružení nabízí šanci absolvovat rekvalifi-
kační kurzy, jejichž typ a rozsah bude řešen s asistentem na základě osobních 
preferencí účastníka i situace na trhu práce. Aktivitu realizuje opět naše sdružení 
Slovo 21 a reaguje na fakt, že příčiny marginálního postavení Romů na trhu práce 
vyplývají především z jejich nízké, či dokonce žádné kvalifikace. Navíc neexistují 
systémové mechanismy vedoucí k zaměstnávání Romů, které by zjišťovaly a moni-

3  http://www.slovo21.cz/nove/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Apodpora-zamstnavani-rom-v-praze-2010 
-2012&catid =35%3Aromske-projekty&Itemid=37&lang=cs
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torovaly potřeby přímo uvnitř pražské romské komunity. Proškolení asistenti v rám-
ci projektu zjišťují, o jaké rekvalifikace mají Romové zájem. 

Od ledna 2013 úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz celkem 19 pražských 
Romů (šlo o tyto kurzy: vysokozdvižný vozík, nízkozdvižní vozík, aranžování květin, 
manikúra, pracovník v sociálních službách, kadeřnictví, svářeč, jednoduchá obslu-
ha hostů). 

V současné době (podzim 2013) běží tři rekvalifikační kurzy: sanitář, zahradník 
a manipulace s vysokozdvižným a nízkozdvižným vozíkem. 

Další rekvalifikační kurzy jsou v plánu od ledna 2014. V roce 2014 budou díky 
velkému zájmu zapojeni do rekvalifikačních kurzů i další pražští Romové, kteří se 
budou moc rozšířit kvalifikaci v oborech: (grafik, pracovník v sociálních službách, 
číšník/barman…).

Motivační kurzy
Protože jedním ze základních problémů v procesu vzdělávání a zaměstnávání 
Romů je nízká úroveň motivace, je nutné v rámci takto zaměřeného projektu 
realizovat podpůrné motivační aktivity. Motivační kurzy jsou určeny pro Romy 
(bez rozdílu pohlaví ) ve věku 15-55 let a mají charakter víkendového výjezdu. 
Cílem této aktivity je výcvik sociálních kompetencí a znalostí potřebných pro 
úspěšné žádání o práci, učení se základům sebepoznávání a sebehodnocení, 
jak poznat svou pozici na trhu práce, jak odstranit nedostatky v sebevědomí 
a zvýšit motivaci k aktivnímu řešení uplatnění na trhu práce. Aktivity probíhající 
v rámci motivačních kurzů mají výrazný interaktivní charakter v kombinaci s in-
dividuálním přístupem. Od ledna 2013 do podzimu 2013 byly realizovány cel-
kem 2 motivační kurzy (poslední z nich proběhl 19. – 20. 10. 2013 a zúčastnilo 
se jich celkem 20 osob).

Zprostředkování práce
Aktivita zprostředkovávání práce je určena především těm, kteří jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní, mají potíže v komunikaci se zaměstnavatelem, mají nízké vzdělání, 
nebo nevědí, jak se připravit na pohovor, a proto byli doposud neúspěšní. Jejím 
realizátorem je občanské sdružení Romea a má celkem 5 fází – v první budou 
oslovovány cílové skupiny, ve druhé dojde k výběru účastníků projektu, 
ve třetí budou zpracovávány osobní profily, ve čtvrté bude nalezeno vhodné 
zaměstnání a v poslední fázi se činnost zaměří na udržení účastníků v za-
městnání. Všechny tyto aktivity probíhají kontinuálně. Nespornou výhodou této 
aktivity je přímý kontakt s cílovou skupinou. Pražský Rom, který má zájem o za-
městnání, je pomocí individuálního přístupu pracovníka o. s. Romea provázen vše-
mi fázemi získání zaměstnání vč. setrvání v něm. 
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Součástí aktivity je také oslovování firem – potenciálních zaměstnavatelů.  Byly 
osloveny například následující firmy – Tesco, IKEA, Makro, Kovis Security, Palace 
Cinemas, Skanska a další.

Burza práce
Internetová burza práce nabízí co nejširší aktuální přehled nabídky volných pra-
covních míst v Praze a jejím nejbližším okolí. Tato burza práce se orientuje i na na-
bídku rekvalifikací, školení, stáží a stipendií pro studenty, ale samozřejmě i na po-
ptávku registrovaných účastníků. K dispozici je také online poradna pro uchazeče 
o práci. Internetovou burzu práce lze najít na adrese 

 http://burzaprace.romea.cz. 

K 30. 11. 2013 v databázi je celkem 56 klientů – z nich 24 jsou v současné době 
zaměstnaní.

Příběh Jolany H.
Osmatřicetiletá Jolana H. z Prahy vystudovala střední odborné učiliště zaměře-
né na šití a výrobu klobouků. Je samoživitelkou tří dětí a je rozvedená. Téměř 
rok je bez práce, marně hledá uplatnění. Její poslední zaměstnání bylo v Ne-
mocnici na Homolce, kde ukončila pracovní poměr pomocné síly v kuchyni 
v září minulého roku ze zdravotních důvodů. O možnosti motivačního kurzu 
a následně rekvalifikačního kurzu floristiky se dozvěděla přes známého, který 
rovněž uvažoval zúčastnit se kurzu od sdružení Slovo 21.

„Brala jsem to jako šanci doplnit si vzdělání, rozšířit si dovednosti a znalosti 
a mít tak větší šanci se uplatnit,“ říká Jolana a dodává. „Ze široké škály nabíze-
ných kurzů jsem si vybrala floristiku, protože ke květinám mám kladný vztah 
a ráda bych se v tomhle oboru našla. Do budoucna plánuji otevření vlastního 
květinářství, ale to je zatím jen u snů.“Absolvováním kurzu se Jolaně zvýšilo 
značně sebevědomí. „Vím, že nabitými zkušenostmi se mohu do budoucna 

 Příběhy klientů
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 dobrá praxe vII.

Sociální firma Pracovní sobota s.r.o.
Převzato z Manuálu Pracovní Soboty 

„Pracovní Sobota – děláme svět hezčí. 
Tím, co děláme, i tím, jak to děláme.“

1. Jak vznikla Pracovní Sobota
V květnu 2009 byla založena společnost Pracovní Sobota s. r. o. Tato společnost 
byla založena jako sociální firma z iniciativy občanského sdružení Ledovec (www.
ledovec.cz) třemi subjekty:

• pan Milan Sobota,
• paní Jitka Čechová, DiS.,
• Ledovec, o. s.

Pan Milan Sobota je od roku 2001 členem Ledovce a od roku 2006 jako osoba 
samostatně výdělečně činná poskytoval zahradnické a úklidové práce (úklidy 
městských parků, péče o soukromé zahrady, sekání, výhraby, okopávání a pletí). 
Po celou dobu své činnosti zaměstnával osoby se zdravotním postižením (3 až 7 
osob na částečný pracovní úvazek), které mu nabízela Agentura podporovaného 
zaměstnávání Ledovec, která pracovala v letech 2004-2007. V posledních měsí-
cích roku 2008 se však u pana Soboty začaly objevovat signály přepracování a vy-
hoření, udržení jeho firmy bylo vážně ohroženo a pro udržení a navýšení pracovních 
míst pro osoby se zdravotním postižením bylo třeba hledat udržitelnější řešení.

živit. Na kurzu jsem se naučila nejen to, jaké existují druhy květin, ale i různé 
možnosti vazeb, zdobení pugetů a jiné,“ prozrazuje absolventka. „Do budouc-
na bych chtěla absolvovat i další kurz, buď pokračovat ve floristice, která by 
byla určena pro pokročilé a kde bych se mohla naučit složitější vazby, a nebo 
angličtinu, ta se bude hodit v každém zaměstnání.“ 

Po ukončení rekvalifikace spolupracuje s partnerskou organizací Romea, která jí 
pomáhá nalézt zaměstnání. „Zaměstnání si hledám především na internetu, sledu-
ji také Facebook Romey, která pravidelně uveřejňuje pracovní nabídky, kupuji 
anonci, zkrátka se snažím. Docela často se setkávám s tím, že nechtějí brát do prá-
ce Romy a pak také je tu problém, že jako samoživitelka musím hledat zaměstnání 
na zkrácený pracovní poměr, abych mohla děti vyzvednout ze školy.“

 http://www.slovo21.cz
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Paní Jitka Čechová, DiS., je sociální pedagožka s pracovní zkušeností v pedago-
gicko- psychologické poradně (práce s dětmi se studijními problémy) a na Úřadě 
práce (skupinové poradenství, výběr uchazečů pro kluby práce a rekvalifikační kur-
zy, tvorba individuálních akčních plánů). Čtyři roky pracovala rovněž v zahradnické 
firmě Nejlepší pažity s. r. o. (www.pazity.cz, kontakt se zákazníky a dodavateli, 
příprava zakázek), kterou vlastní její manžel. Spolupracovat s Ledovcem začala 
v rámci projektu podporovaného vzdělávání pro osoby s duševním onemocněním 
(www.normalnestuduju.cz) v roce 2007.

Ledovec, o. s., je nezisková organizace, která vznikla v roce 2001. Poskytuje soci-
ální služby lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem. Pod-
statným principem práce Ledovce je důraz na integraci osob s postižením do vět-
šinové společnosti. Ledovec v roce 2004 otevřel první Agenturu podporovaného 
zaměstnávání v Plzeňském kraji (z prostředků Iniciativy Equal) a později otevřel 
podobnou agenturu také v Rokycanech (z prostředků OP RLZ). V roce 2006 pod-
pořil Ledovec rozjezd projektu pana Soboty a usiloval o to, aby se jeho firma rozví-
jela v duchu sociálního podnikání. V roce 2007 inicioval vznik neziskové organizace 
Prateta o. s. (Práce teď a tady, www.prateta.cz), která převzala a nadále v Plzni 
poskytuje službu podporovaného zaměstnávání. Pan Sobota a paní Čechová 
vlastní každý 30 % společnosti Pracovní Sobota s. r. o., Ledovec zbylých 40 %.

Od dubna 2010 do března 2012 realizovala firma projekt „Pracovní Sobota – roz-
jezd a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy“, který byl financován z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Projekt byl zaměřen na cílené promítání principů a standardů soci-
ální firmy do podnikání. Snažil se nabídnout pracovní příležitosti nejméně čtrnácti 
lidem se zdravotním postižením.

2. Struktura firmy
Organizační struktura firmy je rozdělena na management zahrnující majitele a ředi-
telku firmy, vedoucí týmu (parťáky) a liniové pracovníky, kterými jsou zaměstnanci 
se zdravotním postižením.

Služby firma poskytuje prostřednictvím samostatných pracovníků, tzv. sólistů 
(realizují pravidelný vnitřní úklid u zákazníka), a prostřednictvím pracovních skupin 
vedených parťáky. Podle potřeby je v pracovní skupině tři až osm pracovníků. 
V období letní sezóny jsou skupiny doplňovány brigádníky. 

Parťáci byli vyškolení v základních komunikačních, terapeutických i manažer-
ských dovednostech a poskytují pracovníkům s postižením nezbytnou podporu, 
případně asistenci. V dalších případech pomáhá Prateta, o. s. 
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Prateta spolupracuje s Pracovní Sobotou zejména při přijímání a zaškolování no-
vých pracovníků. Ergoterapeut Pratety provádí vstupní diagnostiku zájemců o prá-
ci a nastavuje individualizovaná pravidla pro zaškolení a průběžnou podporu. Pra-
covníci Pratety poskytují psychosociální podporu pracovníkům v komplikovaných 
situacích, při zhoršení zdravotního stavu, i naopak při návratu z hospitalizace nebo 
jiné delší pracovní neschopnosti.

3. Pracovníci se zdravotním postižením v Pracovní sobotě
„Bohatství firmy je v lidech. A o našich zaměstnancích to platí dvojnásob, i když je 
někdy docela těžké si to uvědomit!“

jeden z majitelů Pracovní Soboty

V Pracovní Sobotě pracují zejména osoby s mentálním postižením a osoby s psy-
chiatrickou

zkušeností (zejména s duševním onemocněním z okruhu psychóz). V současné 
době je z patnácti pracovníků se zdravotním postižením 8 osob s mentálním posti-
žením, 5 osob s duševním onemocněním a 2 osoby s jinými zdravotními omezeními. 

Zaměstnanci s mentálním postižením firmy Pracovní Sobota si dobře uvědomují 
svoji „výhodu“ v tom, že „chodí do práce“. Často jsou např. dotazováni ostatními 
spolubydlícími v Chráněném bydlení, zda by také pro ně byla ve firmě práce. Výho-
dy spatřují hlavně v možnosti „něco dělat“, „mít peníze“ a „setkávat se s partou“, tj. 
pracovním kolektivem. 

Studie prokázaly, že pravidelná denní aktivita (jakéhokoli typu) snižuje četnost 
hospitalizace u osob s duševním onemocněním až o 60 %. V širší zkušenosti (více 
než deset let zkušenosti Ledovce) pracovníci Pracovní Soboty toto potvrzují. 
V dvouleté praxi Pracovní Soboty nejsou přesvědčivá data zatím k dispozici (někte-
ří pracovníci hospitalizováni byli, někteří nebyli).

Dvouletou zkušenost Pracovní Soboty se zaměstnáváním pracovníků se zdravot-
ním postižením lze shrnout do následujícího přehledu kladů, záporů a „problémů“:

Klady:
• Práce je pro pracovníky důležitou složkou jejich života, zejména pracovníci 

s mentálním postižením jsou na svoji práci velice hrdí. Zároveň je zřetelné, jak 
faktory, které prostřednictvím práce získávají (společenský kontakt, osobní růst, 
důstojná společenská role), pozitivně ovlivňují jejich zdraví i jejich životní cíle. Pra-
covníci s duševním onemocněním získávají prostřednictvím práce vyšší sebevě-
domí a sebeúctu, v bezpečném prostředí rehabilitují v oblasti sociálních kontaktů 
i dovedností a výkonnosti. Je zřetelně vidět, že „práce je lék“.

• Pracovníci s mentálním postižením jsou spokojení s jednodušší stereotypní prací, 
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která by jiné rychle omrzela, dobře se motivují pro činnosti, které jiní lidé nejsou 
ochotní vykonávat (například sběr odpadků).

• Většina našich pracovníků nehodnotí svoji práci přes finanční ohodnocení, ve fir-
mě není řevnivost a kariérismus, pracovníci mají práci rádi pro ni samu a pro 
možnost sociálního kontaktu a objevování nových věcí.

• Pracovníci jsou za práci vděční, vědí, že by těžko našli vhodnější uplatnění.
• Sociální firma působí jako prostředek „oboustranné sociální rehabilitace“, nejenže 

v ní „rostou“ pracovníci s postižením, ale také ostatní zaměstnanci jsou vedeni 
k tomu, aby si lépe uvědomili, jak rozumějí sobě a světu kolem sebe, a ztráceli 
řadu předsudků. Podobně působí firma i navenek – setkání s lidmi s postižením 
a s jejich kvalitní prací pomáhá veřejnosti k větší otevřenosti a porozumění „těm 
druhým“.

Zápory:
• Pracovníci s postižením nevykonávají některé typy práce dostatečně rychle nebo 

dostatečně kvalitně.
• Pracovníci s postižením jsou unavitelnější a emotivnější.
• Pracovníci s postižením nejednají vždy tak, jak bychom to považovali za samo-

zřejmé, při spolupráci je třeba větší obezřetnosti a předvídavosti.
• Část veřejnost je vůči našim pracovníkům nedůvěřivá, bojí se jich, jedná s nimi 

nadřazeně nebo je příliš „opečovává“.
• Část potenciálních zákazníků fakt, že zaměstnáváme lidi s postižením, odrazuje.

„Problémy“ s cílovou skupinou:
Nesetkali jsme se s žádnými velkými problémy při práci s pracovníky se zdravotním 
postižením, jakkoli tím nepopíráme, že jde o jiný druh práce než se spolupracovníky 
bez postižení. Oblasti, kam je třeba napřít více ostražitosti, jsou následující:
• U pracovníků s mentálním postižením je třeba neustále počítat s tím, že někteří 

nemusí považovat za samozřejmé to, co my (například že sekačkou nemůžu se-
kat obrubník), a proto je třeba dobrého zácviku a neustálé obezřetnosti.

• U některých pracovníků (ať už se sníženou způsobilostí k právním úkonům nebo 
bez ní) hrají rodiče velkou roli a někdy jednají za pracovníky. Zaměstnavatel musí 
dobře komunikovat s rodiči, přitom jednat ve prospěch pracovníka i svůj (např. 
rodiče si myslí, že pracovník nemůže jezdit sám autobusem na zakázku, nechtě-
jí to dovolit, pracovník to přitom po nácviku zvládl a chce to, pro zaměstnavatele 
je to výhodné, nemusí pracovníka dovézt).

• Někteří pracovníci s duševním onemocněním jsou častěji nemocní. Někteří také 
využívají svoji nemoc jako řešení jakékoli obtíže (tzv. „útěk do nemoci“), zaměst-
navatel (pokud nemá dlouhou odbornou zkušenost) neumí dobře rozlišit mezi 
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zhoršením zdravotního stavu z jiných příčin a „útěkem do nemoci“ (případně 
simulací).

4. Firemní postupy v Pracovní Sobotě 
4.1 Přijímací řízení
Přijímací řízení je zahajováno úvodním seznamovacím pohovorem. Zájemce o prá-
ci je často doprovázen asistentem terénní služby nebo chráněného bydlení, který 
sjednává první telefonický kontakt s firmou. Pokud přetrvává po seznamovacím 
pohovoru zájem o nástup do zaměstnání, následuje sjednání termínu schůzky s er-
goterapeutkou o. s. Prateta. Ta ověřuje pracovní schopnosti a dovednosti zájemce 
o práci. Zaměřuje se na porozumění zadaným úkolům – písemnou i ústní formou, 
míru samostatnosti při plnění zadaného úkolu, schopnost komunikace – požádat 
o pomoc, když nevím, jak úkol plnit, nebo když je úkol obtížný.

Ergoterapeutka se během rozhovoru dotazuje na zdravotní obtíže, užívání léků 
a také na rizikové faktory, které by průběh pracovní činnosti mohly ovlivnit, např. 
práce s elektrickým nářadím, obava z výšek, práce ve velké skupině, neznámé 
prostředí apod. Snahou je zjistit co nejvíce a popsat tyto obavy pro předcházení 
nenadálým situacím na pracovišti. Tyto informace jsou podstatné, aby bylo možné 
co nejlépe zajistit bezpečné fungování zaměstnanců v práci a předejít nenadálým 
a krizovým situacím. Zájemci písemně potvrzují svůj souhlas s předáním informací, 
které sdělili ergoterapeutce, vedoucím týmů a ředitelce firmy.

Pokud zájemce projde úspěšně ergoterapeutickým vyšetřením, je mu navržena 
asistovaná pracovní zkušenost v rámci programu „Práce na zkoušku“.

4.2 Práce na zkoušku
„Práce na zkoušku“ přináší zájemci o práci možnost bezpečné pracovní zkušenos-
ti pod vedením asistenta – ergoterapeuta. Zájemcům umožňuje seznámit se s pra-
covním prostředím firmy, vyzkoušet si pracovní režim, zejména pravidelnost a včas-
nost docházení do zaměstnání, náročnost zvládání jednotlivých pracovních 
činností a úkonů. Otestuje míru samostatnosti a nastíní možnosti přijetí a začlenění 
zájemce do stávajícího týmu. Jakožto sociální firmě nejde Pracovní Sobotě jen o to, 
aby pracovník odvedl přidělenou práci, ale také o to, aby pracovní zkušenost pra-
covníka posunula v jeho dovednostech a pracovních zkušenostech, a zlepšila tak 
jeho další zaměstnatelnost. Smlouvu o zajišťování „Práce na zkoušku“ uzavřela 
Pracovní Sobota s Pratetou, o. s. Zájemce o práci uzavírá písemnou dohodu s Pra-
tetou, o. s. Informace o průběhu „Práce na zkoušku“ a zhodnocení vhodnosti přije-
tí zájemce do firmy předává ergoterapeutka vedení firmy. Zácvik probíhá po dobu 
1–2 týdnů, nejčastěji v rámci 1 týdne. Práce na zkoušku je dobrovolná a bez nároku 
na finanční odměnu. Zájemci ji vítají jako možnost „si práci osahat“. Pokud je zá-
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jemce doporučen a vedení firmy se na tomto názoru shoduje, je uchazeči nabídnut 
pracovní poměr. Ukázalo se vhodné první den vyzkoušet pracovní prostředí napří-
klad na 2 hodiny a dále pokračovat na 4 hodiny denně alespoň 3 dny v týdnu 
za sebou. Důležité je vidět pracovní výkon a motivaci při pravidelné zátěži.

4.3 Nástup do zaměstnání
S nástupem do zaměstnání zájemce podepisuje pracovní smlouvu na dobu určitou 
(1 rok) se zkušební dobou 3 měsíce. Pracovní poměr se sjednává na pracovní po-
zici „pracovník zahradnických a úklidových prací“, pracovní úvazek je poloviční (20 
hodin týdně) s tím, že je možné rozsah úvazku individuálně upravit. Pokud pracov-
ník plní spolehlivě své pracovní povinnosti, je mu pracovní smlouva prodloužena.

4.4 Zaškolování
Zaškolování nového zaměstnance zajišťují vedoucí týmu. Zaměstnanec je sezná-
men se všemi pracovníky firmy, jsou mu upřesněny pracovní pozice v týmu. Probí-
há seznámení s provozem firmy, s pravidelnými zakázkami a prováděnými činnost-
mi. Zaměstnanec je proškolen v zásadách bezpečnosti práce, což písemně 
potvrdí. Dále je seznámen s vnitřními pokyny firmy – „Povinnosti zaměstnance fir-
my“ a „Co udělám, když…“.

První dny pracuje zaměstnanec s asistencí. Minimálně 2x týdně dochází ergote-
rapeutka o. s. Prateta, která asistuje při nácviku náročnějších pracovních činností 
nebo zajišťuje nácvik tras na pravidelné zakázce – úklid městských parků. Po dobu 
prvního měsíce se nový zaměstnanec schází 1x týdně s ergoterapeutkou na indivi-
duální schůzku, kde má možnost řešit problémy, které se v práci objevují, a násled-
ně hledat řešení, jak je odstranit, aby další průběh práce byl bezproblémový. Firma 
tak získává zpětnou vazbu o průběhu adaptace a může lépe nastavit individuální 
podporu pracovníka.

Pracovní tým nové zaměstnance dobře přijímá, a tím velmi usnadňuje adaptaci 
v novém prostředí. Tato schopnost týmu svědčí o dobrém fungování a otevřených 
vztazích. Za období 2 let přišlo do firmy 9 nových zaměstnanců na trvalý pracovní 
poměr, 4 brigádníci a 5 zájemců o práci na zkoušku, kteří do firmy nenastoupili. 
Velký podíl na tom nese bezesporu vícestupňový systém přijímacího řízení, kdy 
máme časový prostor nového zájemce lépe poznat a zhodnotit, zda by se do stá-
vajícího týmu začlenil bez závažnějších potíží.

4.5 Specifika řízení zaměstnanců z cílové skupiny
V rámci řízení pracovníků se zdravotním postižením v Pracovní Sobotě se během 
prvních dvou let vyvinulo několik specifických nástrojů:
• specifické komunikační postupy (např. ranní „vypovídávací“ kruh, zadávání úkolů 
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způsobem, který zohledňuje možnosti pracovníka, „mobil povinně s sebou“, ve-
doucí skupin dostali výcvik v komunikaci s terapeutickými prvky);

• specifické pracovní postupy
• rozdělení pracovníků na „partu“ (pracovníky, kteří potřebují podporu) a „solitéry“ 

(pracovníky, kteří dělají zakázku sami);
• práce ve dvojicích, ve kterých se pracovníci svými dovednostmi doplňují a dohro-

mady vytvářejí funkční celek;
• nácviky „na sucho“ – jak pracovních postupů a práce se stroji, tak komunikačních 

dovedností a vystupování na veřejnosti.

4.6 Psychosociální podpora
Nastavení přesné hranice psychosociální podpory byla v minulých letech ve firmě 
věnována pozornost. Šlo o rozlišení toho, co je ještě úkol pro zaměstnavatele a co 
už pro odborné sociální/zdravotní služby.

Konkrétně šlo o podporu v následujících oblastech:
• Oblast pracovních činností – s podporou ergoterapeuta jsme co nejpřesněji 

popsali možnosti pracovníka a podle toho volili pracovní úkoly a prostředky pod-
pory. Mezi vzniklé pomůcky patří například podrobný písemný popis úkonů 
v rámci pravidelného úklidu, podle kterého se pracovník orientuje, vybavení ma-
pami se zakreslenou trasou pro úklid parků, práce ve dvojici atp.

• Oblast mimopracovní – s pracovníky jsme nacvičovali samostatný pohyb 
po městě na místo zakázky, domlouvali jim doprovody apod. V případě potřeby 
jsme jednali s poskytovateli sociálních služeb (například jsme dojednávali zajiště-
ní adekvátního zimního oblečení a zajištění svačin s pracovníky chráněného byd-
lení, kde pracovník žije, atp.), několikrát jsme jednali také s exekutory.

• Oblast zdravotní – snažili jsme se pracovníky citlivě podporovat prostřednictvím 
rozhovorů, zejména v případě zhoršení výkonnosti/zdravotního stavu pracovníka 
vedl vedoucí skupiny nebo ergoterapeut s pracovníkem podpůrný rozhovor 
a snažili se společně situaci stabilizovat a řešit. Podobné rozhovory probíhaly při 
návratu pracovníků z pracovní neschopnosti. Několikrát jsme také ošetřujícím 
lékařům doporučovali úpravu medikace pracovníků.

• Oblast vztahová – pro řešení vztahových komplikací a pro pojmenování žádou-
cích a nežádoucích dění ve skupině liniových pracovníků slouží skupinová su-
pervize. V bezpečí supervize mají pracovníci příležitost pojmenovat své pocity 
a řešit vztahy ve skupině.

• Oblast firemní kultury – cca třikrát ročně pořádá firma společenské celofiremní 
setkání buď v sídle firmy, nebo na bowlingu, pro většinu pracovníků jsou tyto akce 
významnou společenskou událostí.
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4.7 Zapojení cílové skupiny do rozhodovacích procesů
Základní strategická rozhodnutí vykonávají majitelé firmy. Operativní řízení vykoná-
vá jednatelka společnosti. Názory všech pracovníků (ať už vyjádřené na celofirem-
ních schůzích, v supervizích i v individuálních pohovorech, nebo jen tušené vede-
ním) se berou v úvahu v následujících oblastech:
• druh práce, který jsme ochotní přijmout (vymínili jsme si například dostatečně 

měkké termíny pro sekání ve firmě, aby naši pracovníci nebyli v příliš velkém 
stresu);

• míra nerovnoměrnosti v rozložení práce (zaměstnavatel respektuje možnosti jed-
notlivých pracovníků i tehdy, když mu tím vznikají potíže u zákazníka – například 
neposeká danou plochu za jeden den, protože pracovníci vesměs nejsou schop-
ní dělat více než šest hodin najednou);

• podmínky vzájemného jednání (pracovníci formulovali „povinné minimum“, které 
problémový pracovník musí ve vztahu k ostatním udržovat); 

• nastavení režimu na zakázkách (např. jestli budou pracovníci chodit na zakázku 
převlečení už z domova, nebo se budou nejprve převlékat v sídle firmy;)

• vybavení zázemí, typ a barvy pracovního oblečení atd.;
• náplň části celofiremních akcí je na liniových pracovnících.

5.  Realizace projektu „Pracovní Sobota – rozjezd a stabilizace 
trvale udržitelné sociální firmy – 2. Podání“

V době od 1. dubna 2010 do 31. března 2012 firma realizovala projekt financovaný 
z OP LZZ „Pracovní Sobota – rozjezd a stabilizace trvale udržitelné sociální 
firmy – 2. Podání“.4 

Po dvou letech fungování má firma:
• dobře fungující jednatelku a jednoho zkušeného vedoucího pracovní skupiny,
• 14 dobře proškolených a dobře motivovaných liniových pracovníků se zdravotním 

postižením, z nichž někteří pracují spolehlivě i samostatně a s minimální potřebou 
podpory,

• jednoho dobře motivovaného pracovníka se zdravotním postižením, který rehabi-
lituje po vážném onemocnění a který může cca do roka zastávat pozici blízkou 
vedoucímu pracovní skupiny (zástupce vedoucího, vedoucí podskupiny nebo 
podobně),

• dvě klíčové zakázky, které zajistí minimální udržitelnost firmy v roce 2012 (zakáz-
ka na úklid městských parků v Plzni získaná na pět let, péče o zeleň ve větší firmě 
v Rokycanech),

4 http://www.esfcr.cz/projekty/pracovni-sobota-rozjezd-a-stabilizace-trvale-udrzitelne
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• cca 5 trvalých a spokojených odběratelů dalších menších zakázek,
• dvě vlastní vozidla pro převoz pracovníků i materiálu,
• téměř dokončené zázemí pro firmu (šatna, kancelář, dílna, sklad nářadí),
• dostatek nářadí pro realizaci zakázek (2 sekací traktůrky, 2 sekačky, 2 křovinoře-

zy, 2 vysavače, ruční nářadí),
• dobře zpracované PR – především webové stránky a letáky,
• vyrovnanou rozvahu na rok 2012 s nadějí na mírný zisk a s rezervou z minulých 

let,
• od července nárok na příspěvek na provoz chráněných pracovních míst dle § 76 

zákona o zaměstnanosti,
• možnost poskytovat náhradní plnění,
• dobře nastavenou spolupráci s externím ergoterapeutem a s dalšími podpůrnými 

službami pro pracovníky.

6. Rozhovory s liniovými zaměstnanci Pracovní Soboty

Otázky rozhovoru:
1.  Co se Vám ve firmě líbí, s čím jste spokojeni? Co byste naopak zlepšili, změnili?
2.  Vyhovuje Vám pracovní úvazek? Pokud ne, jaké rozložení pracovní doby by Vám 

vyhovovalo?
3.  Když jste zaměstnaní (chodíte do práce), má to pro Vás nějaké výhody/nevýho-

dy? V čem je to pro Vás jiné, než když jste do práce nechodili?
4.  Co by firma mohla/měla zlepšit, aby o ni zákazníci měli větší zájem?
5.  Jaké pracovní zlepšení byste mohl udělat, aby to bylo pro firmu užitečné, přínos-

né? – malý osobní cíl

Pracovník A:
1.  „Všechno dobrý, práce mi vyhovuje. Vyhovuje mi práce s nářadím. Prowell5 a za-

hrady je fajn práce. Baví mě sekačka, zastřihávání, nandávat na vlek.“
2.  „Klidně bych pracoval 6 hodin Po, Út, St a Čt, Pá – volno.“ (nyní pracuje 4 hodiny 

každý den)
3.  „Práce mě baví, den je pozitivní. Rozdíl je, pravidelně vstávám, mám režim. Den 

je vyplněnej. Přínos je i finančně. Kdybych neměl invalidní důchod, tak bych se 
začlenil do normálního procesu, ale takhle mi to vyhovuje.“

4.  „Nenapadá mě nic. Na zakázce se lidi usmívaj, jsou rádi, že tam jsme.“
5.  cíl: „Zlepšit fyzičku.“

5 Myšleno práce na veřejné zakázce pro firmu Prowell.
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Pracovník B:
1.  „Jsem spokojenej, akorát X pomlouvá. Nejvíc mě baví dělat se strunovou sekač-

kou nebo se čtyřkolkou, nerad pleju.“
2.  „Pracoval bych 6 hodin od pondělí do pátku (úvazek t. č. 4 hod./den). Není pro-

blém, když je víc práce, ji udělat.“
3.  „Lepší, když chodím do práce. Výhoda je to velká, vydělávám si peníze, líbí se mi 

tady ve firmě, držím se jí…. Je to lepší než sedět doma na zadku a koukat na čty-
ři stěny. Přijdu na jiný myšlenky při práci.“

4.  „Neměli bychom mluvit sprostě, nehulákat, aby na nás lidi nekoukali divně. Aby-
chom si mezi sebou pomohli.“

5.  cíl: „Chtěl bych pracovat s fukarem, jezdit traktorem, ale bojím se, abych nena-
razil do budovy nebo do stromu.“

Pracovník C:
1.  „Jsem spokojenej za tu práci, nejvíc se těším na Prowell.6 Nejvíc mě baví úklidy.“
2.  „Pracoval bych 6 hodin Po–Čt, mimo pátku.“ (úvazek 4hod./den)
3.  „Lepší je chodit do práce, bejt mezi partou. Baví mě uklízet Borský park. Těším 

se na Y. … Chodil bych do práce i bez výplaty … bez vejplaty vlastně ne.“
4.  „Ke zlepšení firmy mě nic nenapadá, zákazníci jsou rádi, že tam jsme, že je to 

udělaný pořádně.“
5.  „Zatím žádný cíl nemám, nechci se nic naučit.“

Pracovnice D:
1.  „Dělala jsem v normální práci, tady dělám po tři roky a jsem tady zvyklá, teď 

bych si to nedovedla představit, dělat někde jinde.“
2. „Pracovala bych 8 hodin Po–Pá, od 6 hodin do 14 hod.“
3.  „Výhody jsou půl na půl. O kačku navíc, práce, která mě baví, vyhovuje mi, ale 

hůř se mi organizuje den. Domácí po mně pořád něco chtěj, nevím, co dřív.“ 
„Nevyhovuje mi, že přes zimu jsou mrazy, chybí převlíkárna.“

4. „Firma by měla zajistit převlíkárnu na zimu.“
5.  cíl: „Vypilovat pozdní příchody, nedělat kraviny, nezlobit, zlepšit práci s technikou.“

Pracovník E:
1.  „Jsem spokojenej. Nic bych neměnil. Máme dobrý vztahy, je mi jedno s kým 

dělám. Nejraději chodím s fukarem.“
2.  „Chtěl bych pracovat 4 dny Po, Út, St, Pá – 6 hodin.“
3.  „Když chodím do práce, tak je výhoda, že mám peníze. Zařídím si věci v Plzni.“

6 Myšleno práce na veřejné zakázce pro firmu Prowell.
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4.  „Pomohla by nám práce navíc. Chtěl bych nový zaměstnance. Zákazníci by měli 
být spokojení, že nás mají.“

5. cíl: „Naučit se nějakou další práci, přesazování kytek.“

Pracovník F:
1. „Jsem spokojenej.“
2.  „Chodil bych 4 dny v týdnu Po, Út, St, Pá na 6 hodin. Možná i prodloužit úvazek.“
3.  „Doma bych se nudil. Je tady dobrá společnost. Pomáháme si, vyjdeme si vstříc. 

Důležitý jsou peníze, na oblečení, na dovolenou.“
4.  „Důležitý je, jestli je zakázka udělaná dobře, jinak můžeme o zakázku přijít. Jest-

li nás zákazníci doporučí. Řídit se pracovním řádem, to bychom měli zlepšit.“
5.  cíl: „ Automaticky, samostatně pracovat. Nedělat práci, která nám nebyla svěře-

na. Nutnost chodit v Borským parku ve dvou, volat v případě úrazu.“

Více informací v materiálu „Manuál Pracovní Soboty jako popis dobré praxe 
a případová studie sociální firmy Pracovní Sobota“.7

 http://www.pracovnisobota.cz/

7 http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=4215
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 dobrá praxe vIII.

Projekt „Podpora zaměstnatelnosti osob se základním 
vzděláním na Broumovsku“8, realizovaný Agenturou pro 
rozvoj Broumovska, pomáhá lidem z regionu získat práci
Převzato z 

 http://aprb.broumovsko.cz 

Cílem projektu „Podpora zaměstnatelnosti osob se základním vzděláním 
na Broumovsku“, který organizuje Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB), je 
dlouhodobý profesní rozvoj účastníků, obnovení a udržení jejich základních pra-
covních návyků, zvýšení jejich motivace, znalostí a dovedností a následné 
zaměstnání. Projekt se zaměřuje na skupinu obyvatel se základním vzděláním 
a vyučením v oborech, pro které není v regionu uplatnění. 
„Všechny kroky směřují k podpoře pracovního uplatnění účastníků,“ říká za APRB 
její předsedkyně Marcela Školníková a dodává: „Zúročujeme zde naše dlouholeté 
zkušenosti se zaměstnáváním lidí evidovaných na Úřadu práce, kteří nám pomáha-
jí pečovat o prostory broumovského kláštera a klášterní zahrady.“ Výhodou při rea-
lizaci projektu je rovněž fakt, že Agentura pro rozvoj Broumovska se už od roku 
2004 aktivně podílí na rozvoji regionu, a to především v oblastech kultury, cestov-
ního ruchu, sportu a v sociální oblasti. Region Broumovska a jeho situaci tedy 
dobře zná.

8 http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-zamestnatelnosti-osob-se-zakladnim-vzdelanim-na
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Projektu podpory zaměstnatelnosti, který je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu České republiky, se ve dvou fázích účastní celkem 60 osob. 
Projekt je rozdělen na dvě fáze, první fáze byla zahájena v dubnu 2012 s termínem 
ukončení v únoru 2013, druhá fáze začala v lednu 2013, konec projektu je plánován 
na závěr roku 2013. 

1. fáze projektu
Důležitým úvodním krokem bylo samo vytipování uchazečů, kteří by o projekt měli 
zájem a mohl by být pro ně prospěšný. Na tomto kroku realizátor projektu spolu-
pracoval s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Broumově. Ve dnech 19. a 20. 
března 2012 se pak v sále Kreslírny broumovského kláštera uskutečnila úvodní 
prezentace projektu, a to za účasti 52 osob, z nichž 28 podepsalo Dohodu 
o účasti v projektu. 

Ti poté mohli lépe rozpoznat svůj pracovní profil prostřednictvím tzv. pracovní 
diagnostiky Comdi modul B pro dělnická povolání. Jedná se o počítačový program 
zaměřený na poradenství v oblasti profesní diagnostiky, který metodou sebepo-
znání účastníků, tj. zjištění jejich vědomostí, schopností, dovedností a profesních 
předpokladů a na základě interpretace odborným poradcem, slouží k nasměrová-
ní a motivování jedince k volbě vhodného pracovního uplatnění. 

Na konci dubna 2012 pak proběhl třídenní motivační kurz, jehož cílem bylo 
podpořit sebevědomí a motivaci účastníků, a tím nastartovat jejich osobnostní 
a profesní růst, který jim umožní návrat na trh práce.

V květnu 2012 si účastníci projektu doplnili své znalosti procesu nástupu 
do zaměstnání. Ve vzdělávacím programu byla řeč například o tvorbě životopisu, 
schopnosti orientovat se v nabídce volných pracovních míst, firemní etice, bezpeč-
nosti práce i o pracovněprávních vztazích. 

V průběhu měsíce května a června 2012 následovaly odborné rekvalifikace 
těch účastníků projektu, kteří projevili zájem zvýšit si svoji kvalifikaci a tím i své 
šance na budoucí úspěšné uplatnění na trhu práce. „Po pečlivém zvážení představ 
a možností zájemců, nabídky dostupných rekvalifikací a jejich porovnání s aktuální 
situací na místním trhu práce jsme zahájili čtyři druhy rekvalifikací pro 11 účastníků 
a s potěšením můžeme konstatovat, že všichni kurzy úspěšně dokončili,“ vysvětluje 
Milan Hlaváček, vedoucí pracovních skupin. Jednalo se o následující rekvalifikace: 

• dřevorubec a obsluha křovinořezu,
• údržba zeleně a veřejných ploch,
• profesní kvalifikace malíř,
• profesní kvalifikace zedník.  
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Na tuto mimořádně úspěšnou aktivitu realizátor projektu navázal další rekvalifikací 
– řidičským oprávněním skupiny T – traktor, jejíž dokončení povede nejen k dalšímu 
zvýšení již získané kvalifikace, ale zároveň k získání konkrétního pracovního 
místa pro jednoho z účastníků projektu. 

Červen 2012 byl ve znamení zaměstnání 
vybraných účastníků první fáze projektu. 
Deset účastníků se stalo zaměstnanci 
a byly s nimi sepsány smlouvy na dobu ur-
čitou do prosince roku 2012 a února roku 
2013. Pracovní náplní těchto pracovníků 
byly hlavně práce v oblasti údržby a úpravy 
zeleně, zahradnické, stavební, natěračské, 
tesařské práce, úklidy a další potřebné 
úkony týkající se údržby rozsáhlého areálu 
broumovského kláštera a klášterní zahrady. 
„V menším měřítku potom probíhají práce 
podobného zaměření i v dalších lokali-
tách regionu, a to v rámci převážně kultur-
ních akcí, které APRB pořádá nebo se 

na nich organizačně podílí. Oslovili 
jsme rovněž partnery Agentury, Dob-
rovolný svazek obcí Broumovska 
a Správu CHKO Broumovsko s na-
bídkou využití našich pracovníků 
a techniky a dle svých možností se 
snažíme vyhovět jejich požadavkům,“ 
popisuje Milan Hlaváček. 

Zaměstnanci, kteří se zúčastnili re-
kvalifikací, měli možnost uplatnit své 
nově získané znalosti v praxi, čímž 
zvýšili své šance pro budoucí uplat-
nění na trhu práce. Dosud odvedli 
mnoho práce nejen v areálu kláštera 
a jeho zahrady, ale i v okolních ob-
cích (například v obcích Otovice, Me-
ziměstí, Šonov, Rožmitál, Zdoňov, 
Ruprechtice, Vižňov, Martínkovice 
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a Božanov) a dalších organizacích, kde je o zaměstnance díky kvalitně odváděné 
práci stále zájem. V areálu kláštera se podíleli například na komplexní rekonstrukci 
kotelny, šatny umělců, šatny průvodců, opravě hradebních zdí, opravě dveří, úklidu 
sklepů, natírání bran objektu apod.

Účastníkům, pro které nebylo Agenturou nabízené zaměstnání vhodné, je i na-
dále k dispozici individuální kariérové a psychologické poradenství. Na zá-
kladě zájmu ze strany účastníků plánuje realizátor i školení finanční gramot-
nosti. Tyto doprovodné aktivity by měly účastníkům pomoci k  získání 
a udržení zaměstnání. Několika účastníkům se podařilo již v průběhu projek-
tu najít práci a jejich účast v projektu byla proto ukončena. 

Dvěma účastníkům se zdravotním omezením bylo doporučeno využití na-
bídky služeb podporovaného zaměstnávání, díky němuž se u jedné osoby 
podařilo nalézt pracovní uplatnění. 

Vyjádření jednoho z účastníků projektu, 
který na otázku „Co Vám přinesla účast 
v projektu Podpora zaměstnatelnosti na 
Broumovsku?“ odpověděl: „Agentura pro 
rozvoj Broumovska mi nabídkou účasti v pro-
jektu pomohla k rozšíření mých znalostí 
a dovedností, a tím i zvýšení šance pro 
uplatnění na trhu práce. Umožnila mi rekva-
lifikace v oblastech, které pak přímo vedly 
k získání příslibu zaměstnání po ukončení 
mého pracovního poměru v agentuře. Kromě 
praktických dovedností si odnesu i cenné zku-
šenosti týkající se vedení kolektivu, které vy-
plynuly z mé pozice vedoucího skupiny údrž-
by. Zlepšila se má schopnost komunikace, mé 
organizační dovednosti a smysl pro zodpo-
vědnost za kvalitu odvedené práce. Jedno-
značně jsem rád, že jsem se projektu zúčast-

nil, a při této příležitosti bych chtěl poděkovat Agentuře za danou příležitost, a to 
nejen za sebe, ale i za své spolupracovníky,“ řekl pan J. B., momentálně zaměst-
naný APRB v rámci projektu Podpora zaměstnatelnosti na Broumovsku.

2. fáze projektu
Přípravy na druhou fázi projektu byly zahájeny v listopadu roku 2012. Ve spolu-
práci s pracovníky Úřadu práce v Broumově bylo vytipováno asi 80 uchazečů 
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z evidence Úřadu práce, kteří byli pozváni na úvodní prezentaci druhé fáze pro-
jektu, konající se ve dnech 15. a 16. ledna 2013 v sále Kreslírna, v prostorách 
bývalého klášterního gymnázia, nyní sídla APRB. Na prezentaci byly manažerem 
projektu uchazečům podrobně představeny jednotlivé aktivity, včetně zkušenos-
tí z první fáze. V rámci úvodní prezentace vystoupil i vedoucí pracovních skupin 
s komentářem k ukázkám z prací uskutečněných účastníky zaměstnanými v prv-
ní fázi projektu a byla jim rovněž stručně představena APRB a její aktivity směřu-
jící k rozvoji regionu. Na závěr prezentace byla s každým z přítomných zájemců 
probrána jeho současná situace a zájem o účast v projektu formou individuálního 
pohovoru s manažerem projektu. Výsledkem bylo sepsání 42 dohod o účasti 
v projektu.

První aktivitou navazující na výběr účastníků druhého kola projektu byla pracovní 
diagnostika Comdi, modul B pro dělnická povolání. Z následných pohovorů 
s účastníky vyplynulo, že se ve většině případů výsledky diagnostiky shodují s pro-
fesemi, které účastníci na trhu práce vyhledávají, avšak v několika případech se 
objevily nové oblasti pracovního uplatnění, o kterých dosud účastníci neuva-
žovali a které můžou účastníci dále rozvíjet i s pomocí připravovaných rekva-
lifikací.

Po interpretacích výsledků pracovní diagnostiky Comdi byl naší další aktivitou 
motivační kurz a vzdělávací program. Účastníci měli možnost doplnit si znalosti 
v oblastech pracovněprávních vztahů, pracovněprávní legislativy, bezpečnosti prá-
ce, o zásadách při nástupu do zaměstnání. Součástí programu bylo také seznáme-
ní s portálem MPSV a možnost sestavení vlastního životopisu.
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V měsíci březnu 2013 byly zahájeny rekvalifikační kurzy. Těm z účastníků, kteří se 
rozhodli zvýšit si svoji kvalifikaci, a tedy i své šance na budoucí úspěšné uplatnění 
na trhu práce, byly v  roce 2013 nabídnuty tyto akreditované kurzy: svářeč CO2, 
svářeč TIG hliník, rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na T – traktor, dřevo-
rubec a obsluha křovinořezu, obsluha křovinořezu, obsluha elektrovozíku a moto-
vozíku a kurz strážného a ostrahy majetku. Dodavatelé realizovaných akreditova-
ných kurzů byli vybráni jednak na základě dobré praktické zkušenosti z první fáze 
projektu, jednak na doporučení kontaktního pracoviště Úřadu práce v Náchodě, 
které má v oblasti dalšího vzdělávání dospělých mnohaleté zkušenosti. Celkem se 
do 7 kurzů přihlásilo 15 účastníků projektu, z nichž 14 je v souladu s dohodami 
o účasti v projektu a rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Jeden účastník ze zdra-
votních důvodů na kurz nenastoupil.
V průběhu měsíce března 2013 začal realizátor se zaměstnáváním účastníků 
druhé fáze projektu. Pracovní náplní těchto pracovníků byly i v roce 2013 hlavně 
práce v oblasti údržby a úpravy zeleně, zahradnické, stavební, natěračské, tesař-
ské práce, úklidy a další potřebné úkony týkající se údržby rozsáhlého areálu 
Broumovského kláštera a klášterní zahrady. V menším měřítku potom probíhají 
práce podobného zaměření i v dalších lokalitách regionu, a to v rámci podpory 
a přípravy převážně kulturních a sportovních akcí, které APRB pořádá nebo se 
na nich organizačně podílí. I v tomto období byla Agentura oslovena svými part-
nery, jako například Dobrovolným svazkem obcí Broumovska, Správou CHKO 
Broumovsko a Sociálním centrem Naděje v Broumově, s dotazem na možné 
opětovné využití pracovníků a techniky. Z konkrétních prací v areálu je možné 
zmínit nutné odklízení sněhu během prvních měsíců zaměstnání, dále přípravu 
prohlídkových okruhů na začátek turistické sezóny, kde se jednalo o stěhování 
expozic, různé drobné opravy, stavební a zámečnické práce a úklidy. Z rozsáhlej-
ších stavebních prací pak úspěšně proběhla rekonstrukce prostor plánované ke-
ramické dílny pro návštěvníky, kde měli naši pracovníci prostor zdokonalit se v ši-
rokém spektru činností, jelikož rekonstrukce obsahovala vše od pokládání nových 
podlah přes omítání a opravy stěn, štukování, malířské a natěračské práce. S pří-
chodem lepšího počasí bylo také třeba zahájit údržbu zeleně v areálu, což zna-
mená činnosti typu jarní prořezávání a zástřihy stromů a okrasných keřů, příprava 
záhonů, zalévání, výsadba a péče o květiny, sekání trávníků, vyžínání křovinořezy, 
čištění dlažeb, kašen, stříhání živých plotů a další. Co se týče podpory četných 
kulturních a společenských akci Agenturou pořádaných (Art café, Univerzita tře-
tího věku, divadlo pro děti v zahradě, výstavy v Galerii Dům v zahradě a další ), ta 
je také na denním pořádku a jedná se o různé přípravy prostor, stěhování, úklidy, 
popř. pomoc při organizaci. Jako příklad prací mimo areál kláštera lze uvést ku-
příkladu pomoc s přípravou výstavy v Muzeu města v Polici nad Metují, údržbu 
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zeleně v Sociálním centru Naděje Broumov, práce při přípravách mnoha ze série 
koncertů festivalu „Za poklady Broumovska“ a další.

Po celou dobu trvání projektu mají zájemci ze strany účastníků příležitost 
využít nabídky psychologického či kariérového poradenství s možností sesta-
vení individuálního plánu.

Mnozí z účastníků prvního i druhého kola projektu nalezli, i na základě absol-
vovaných rekvalifikací a zkušeností získaných během účasti v projektu, pra-
covní uplatnění. Např. pan J. po úspěšném absolvování rekvalifikací (motorová 
pila/křovinořez a řidičské oprávnění na traktor) získal pracovní místo údržbáře 
u obecního úřadu ve svém bydlišti a starosta obce je s ním velice spokojen. Další 
účastník byl na základě reference přijat mezi kmenové zaměstnance technických 
služeb města. Pan A. byl po takřka tři roky v evidenci Úřadu práce, během několika 
měsíců od vstupu do projektu nalezl zaměstnání na dobu neurčitou poté, co mu 
během poradenského setkání byly nabídnuty další možnosti uplatnění. Absolventka 
kurzu „Strážný a ochrana majetku“, které bylo nabídnuto i zaměstnání v rámci pro-
jektu, si již v jeho průběhu nalezla zaměstnání na dobu neurčitou v bezpečnostní 
agentuře, absolvent kurzu „Sváření CO2“ nalezl díky nové kvalifikaci uplatnění 
u místní firmy specializující se na výrobu krbových kamen atd. Vzhledem k tomu, že 
projekt by měl být ukončen v prosinci 2013, lze předpokládat, že počet účastníků 
projektu, kteří získají následné pracovní uplatnění, se bude i nadále zvyšovat.
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O realizátorovi projektu:
Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) vznikla v roce 2004. Založil ji broumov-
ský podnikatel Jan Školník za podpory své rodiny, aby naplnil své přesvědčení 
o odpovědnosti každého jedince i firmy za své okolí. Vytrvalou podporou a prací se 
nadále snaží APRB pomáhat při naplňování vize být jedním z hybatelů rozvoje 
Broumovska, inspirovat tvůrčí spolupráci a upřednostňovat ve své práci kvalitu 
a profesionalitu, mít odvahu i respekt, pracovat tvrdě, ale i se tím bavit. 

Nejvýznamnějším současným projektem APRB je revitalizace a oživení národní 
kulturní památky Klášter Broumov. Cílem je navrátit komplexu jeho tradiční vý-
znamné funkce v oblasti vzdělávání a kultury. Projekt je naplňován aktivitami jako 
Zahrada kulturní, současným uměním v Galerii Dům, ale i hudebním festivalem 
Za poklady Broumovska nebo vzděláváním seniorů v rámci programu Univerzity 
Hradec Králové. 

APRB také intenzivně pracuje pro Společnost pro destinační management Brou-
movska na dlouhodobém rozvoji cestovního ruchu a marketingu značky Region 
Broumovsko. V sociální oblasti sdružení realizuje projekt zaměstnávání lidí se zá-
kladním vzděláním a jejich uplatnění a provozuje sociální firmu Centrum služeb 
Broumov, kde funguje digitální tiskové a DTP pracoviště. APRB vytvořila pracovní 
místa a zaměstnává v současnosti 18 lidí a její akce v oblasti kultury, vzdělávání 
a společenského života v roce 2012 navštívilo přes 8 000 lidí. Centrum služeb 
Broumov v současné době realizuje projekt podpořený z OP LZZ „Sociální podnik 
Centrum služeb Broumov s.r.o.“.9

 http://aprb.broumovsko.cz 

 dobrá praxe Ix.

Prostupné zaměstnávání v Jirkově

Jirkov je městem, které spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování v le-
tech 2010 až 2013. Lokální partnerství Jirkov bylo ustaveno 22. června 2010. Cílem 
Lokálního partnerství v Jirkově bylo v první fázi provedení podrobné analýzy lokali-
ty a jejích potřeb v oblasti sociálního začleňování. Na to navázalo vypracování stra-
tegického plánu, který zahrnoval dlouhodobé i krátkodobé cíle, včetně návrhů kon-
krétních projektů, které povedou k jejich naplňování. Na přípravě plánu se podíleli 
všichni členové Lokálního partnerství, rozděleni do pracovních skupin. Strategický 

9 http://www.esfcr.cz/projekty/socialni-podnik-centrum-sluzeb-broumov-s-r-o
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plán sociálního začleňování v Jirkově byl přijatý 30. března 2011 zastupiteli města. 
Mezi opatření patřilo i prostupné zaměstnávání. 

A) Zkušenosti s prostupným zaměstnáváním – Městský úřad Jirkov
Zpracovala Jitka Marková, odbor sociálních věcí a školství sociální pracovni-
ce, koordinátor sociálních služeb
První zkušenost města Jirkova s motivací klientů k hledání zaměstnání, udržování 
pracovních návyků a návazností pobírání sociálních dávek na vlastní snahu sahá až 
do roku 1992. Je spojena s tzv. Jirkovskou vyhláškou, která pod názvem „Obecně 
závazná vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Jir-
kov“ vznikla z obavy z přílivu sociálně vyloučených obyvatel do města při rozdělení 
republiky. Obsahovala řadu omezujících opatření a byla pro svou neústavnost zru-
šena. Vědomí důležitosti pracovního uplatnění v procesu alternativní socializace 
a snaha obce o podmínění výplaty dávek prací přetrvávaly. 

V roce 2009 byl v rámci Zákona o pomoci v hmotné nouzi zaveden institut veřej-
né služby. Město Jirkov jako jedno z prvních v republice využilo této možnosti 
a umožnilo tak klientům pobírajícím dávky hmotné nouze navýšit si příjem vlastním 
přičiněním. 

V počátku se do veřejné služby zapojilo 27 klientů, kteří v  I. čtvrtletí 2009 odpra-
covali 703 hodin. Počet zapojených pracovníků se postupně zvyšoval, takže v roce 
2010 již bylo zapojeno 285 klientů a odpracováno 42 626 hodin, v roce 2011 odpra-
covalo 259 klientů 45 170 hodin. 

Veřejná služba byla klientům nabízena s přihlédnutím k jejich individuálním 
schopnostem a dovednostem na základě doporučení sociálního pracovníka, který 
s klienty spolupracoval. Veřejné služby bylo využíváno jak při úklidu města, tak 
i v příspěvkových organizacích – v mateřských a základních školách, v Městském 
ústavu sociálních služeb Jirkov, v knihovně, při pořádání kulturních akcí nebo při 
volnočasových aktivitách dětí a mládeže. 

V rámci veřejné služby byla možnost ověřit si pracovní morálku jednotlivých pra-
covníků. Vedoucí organizací, u kterých veřejná služba probíhala, byli často překva-
peni pracovitostí a zodpovědným přístupem velké části z nich. Často se objevuje 
názor, že klienti dlouhodobě pobírají dávky z vlastního rozhodnutí, pracovat neu-
mějí či nechtějí. Právě maximální zapojení do veřejné služby svědčí o opaku. 

Na základě dobrých zkušeností s organizací veřejné služby vznikl v Jirkově ve spo-
lupráci s Agenturou pro sociální začleňování systém prostupného zaměstnává-
ní, který obsahoval: 
1) zapojení do veřejné služby,
2)  pracovní místa vytvořená městem a jeho příspěvkovými organizacemi s využitím 
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nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce formou veřejně prospěšných 
prací a dotovaných pracovních míst,

3) uplatnění pracovníků na běžném pracovním trhu. 

Po celou dobu zapojení klientů do systému jim byla ze strany sociálních pracovníků 
poskytována individuální pomoc a podpora, která zahrnovala motivaci, odborné 
poradenství, doprovázení, asistenci a zvyšování kompetencí klientů.

Město v rámci dotovaných pracovních míst zřídilo pracovní místa mistrů veřej-
né služby pro 2 pracovníky, kteří byli v rámci veřejné služby nejlépe hodnoceni. 
Tito pracovníci byli zařazeni do struktury městského úřadu a jejich úkolem bylo 
koordinovat výkon veřejné služby, dohlížet na plnění pracovních úkolů a dodávat 
podklady pro evidenci. V  příspěvkových organizacích nastoupilo do pracovní-
ho poměru dalších 10 pracovníků, kteří se ve veřejné službě osvědčili. 

„Drábkovy reformy“, zejména převod organizování veřejné služby na Úřady práce 
ČR a odstranění motivační složky, tj. možnosti navýšení dávek za její výkon, přeru-
šily dobře se rozvíjející systém. Od roku 2012 veřejná služba postrádala motivační 
prvek, klienti byli k jejímu výkonu přidělováni Úřadem práce na 3 měsíce, proto již 
v této formě neměla tak pozitivní dopad. Pokud se pracovní potenciál pracovníka 
začal rozvíjet, obnovil si pracovní návyky a začal získávat zkušenosti, doba veřejné 
služby uplynula a byl vyměněn za jiného. Následně byl institut veřejné služby v této 
formě Ústavním soudem zrušen. 

V souladu se Strategickým plánem lokálního partnerství, vytvořeného ve spolu-
práci s Agenturou pro sociální začleňování, v Jirkově vznikla v roce 2012 sociální 
firma ONZA, která navazuje na zkušenosti získané při zaměstnávání znevýhodně-
ných osob na trhu práce. Firma přijala etický kodex zaměstnávání, mezi její priority 
patří výrazně přispět k naplňování cílů integrační politiky, a to především těmito 
nástroji:
• zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob, především Romů z jirkovských 

sociálně vyloučených lokalit,
• síťování státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a občanů 

k zajištění zdravého rozvoje města. 
Kromě podpory sociálního podnikání město a jeho příspěvkové organizace nadále 
využívají možnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V současné době město 
zaměstnává 10 osob v rámci veřejné služby, z toho 6 se podílí na úklidu města, další 
4 ve spolupráci s Městskou policií Jirkov dohlíží na dodržování veřejného pořádku. 

A jak se odráží aplikace popsaných postupů v životech jednotlivých občanů? Mů-
žeme uvést příklad pana Davida, který úspěšně prošel všemi stupni prostupného 
zaměstnávání. 
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Pan David (32 let) byl dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobíral 
dávky hmotné nouze. V předcházejících letech měl za sebou jen krátkodobé za-
městnání formou brigády, několik přihlášek do výběrových řízení a opakované do-
tazy na zaměstnání u všech místních firem. Vzhledem k tomu, že se mu dlouhodo-
bě nedařilo nalézt pracovní uplatnění, dostal se do bludného kruhu rezignace 
a závislosti na sociálních dávkách. V začátcích veřejné služby se k jejímu výkonu 
nepřihlásil a nejevil žádnou snahu svou situaci řešit. Díky intenzivní práci a podpoře 
sociální pracovnice se podařilo pana Davida motivovat k nástupu na veřejnou služ-
bu. Výkon veřejné služby se projevil na zvýšení dávky hmotné nouze a pan David 
byl zaměstnavatelem velmi dobře hodnocen. Nejdříve se podílel na úklidu města, 
následně vykonával úklidové a pomocné údržbářské práce v jedné ze základních 
škol. Zapojení do užitečné práce, denní kontakt s ostatními pracovníky, postupné 
znovuzískávání pracovních návyků klienta velmi povzbudilo, a když mu bylo nabíd-
nuto přihlásit se do výběrového řízení na mistra veřejné služby v rámci veřejně 
prospěšných prací, neváhal ani chvíli. Úspěšně prošel výběrovým řízením a místo 
získal. Po dobu výkonu této činnosti si osvojil nové dovednosti v oblasti vedení 
malého kolektivu pracovníků a v jednoduché administrativě. Ještě před ukončením 
veřejně prospěšných prací se panu Davidovi díky novým zkušenostem, kladnému 
doporučení a zvýšenému sebevědomí podařilo nastoupit na pracovní místo v sou-
kromé firmě, které si i přes ekonomickou krizi také dokázal udržet. 

 www.jirkov.cz
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B) Zkušenosti s prostupným zaměstnáváním – Městský ústav  
sociálních služeb Jirkov
Zpracovala Eva Šulcová, ředitelka MěÚSS Jirkov
Městský ústav sociálních služeb má s prostupným zaměstnáváním dlouholeté zku-
šenosti. Intenzivněji a systematicky se této oblasti věnuje již od roku 2006. Výraz-
ným impulzem bylo převzetí ubytovny pro sociálně vyloučené občany pod správu 
MěÚSS. Lidé bez domova, bez práce a s dluhy, kteří využívali možnost bydlet 
na ubytovně, s sebou přinášeli potřebu řešit problematiku zaměstnávání a uplatně-
ní na trhu práce. 

Objekt ubytovny, který jsme převzali v roce 2006, byl zdevastovaný a nevyhovo-
val podmínkám důstojného bydlení. Některé byty byly tak zdevastované a zničené, 
že se v nich ani nedalo bydlet, byly špinavé, plné odpadků a všude se povalovaly 
použité injekční stříkačky. Obyvatelé si ničeho nevážili, celý den se povalovali a vol-
ný čas trávili popíjením alkoholu. Z objektu se šířila hlasitá hudba, která rušila 
všechny ostatní obyvatele ulice. V okolních domech narůstalo napětí a nevraživost 
k obyvatelům ubytovny a „kupodivu“ ani sami obyvatelé ubytovny nebyli spokojení. 

První, na čem jsme se spolu s obyvateli domluvili, bylo vylepšení prostředí, 
ve kterém ubytovaní bydleli. Ubytovaní sami začali pomáhat, z objektu vynosili zni-
čený a zdevastovaný nábytek spolu se spoustou nepořádku, kterým naplnili více 
jak dvacet velkých kontejnerů. Postupně se s jejich pomocí dařilo jednotlivé byty 
rekonstruovat. 

Město Jirkov vyčlenilo část finančních prostředků na nová okna, objednaná firma 
vyměnila rozvody vody, provedla se rekonstrukce koupelen a topení, to vše s mini-
málními náklady a za účinné pomoci obyvatel objektu. Jejich pomoc byla neodbor-
ná, mnozí poprvé v životě přiložili ruku k dílu. Zkoušeli jsme je pověřovat i pracemi 
náročnějšími na odbornost, například malováním, ale to se z počátku příliš neo-
svědčilo. Jejich dovednosti, zkušenosti a pracovní návyky nebyly skoro žádné, hle-
dali jsme možnosti, jak jejich pracovní nasazení organizovat, jak je motivovat a jak 
je u práce také udržet. Jako nevhodnější se v této době jevila dobrovolnická čin-
nost, se kterou jsme měli zkušenosti z předchozích let. Tady nás podpořilo dobro-
volnické centrum z Ústí nad Labem. 

Zájemce o výkon dobrovolnické činnosti jsme zaregistrovali a uzavřeli s nimi 
smlouvy o dobrovolnické činnosti. Dobrovolnické centrum, pod jehož hlavičkou 
dlouhodobě pracujeme, za ně zaplatilo pojištění a my jsme pracovali individuálně 
s jednotlivými obyvateli. Pravidelně jsme odměňovali věcnými cenami ty nejsnaži-
vější dobrovolníky. Již od začátku bylo vidět, že někteří z ubytovaných by se mohli 
pokusit uspět na trhu práce. 

Důležité je, že se také podařilo získat z Úřadu práce dotaci 50 000 Kč na vytvo-
ření pěti nových pracovních míst recepčních, kteří se střídali v nepřetržitém pro-
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vozu. Padesátitisícová dotace byla určena na opravu a vybudování zázemí pro 
nové zaměstnance. 

Trvalá přítomnost recepčního, postupné vylepšování podmínek bydlení, zapojení 
ubytovaných do práce, stanovení pravidel spojených s kontrolou dodržování do-
movního řádu s sebou přineslo i změnu postojů obyvatel okolních domů. Skončilo 
obtěžování okolních obyvatel hlasitou hudbou a hádkami a skončilo i rušení noční-
ho klidu. Pomohly nám také častější obchůzky strážníků městské policie, které 
jsme požádali o pomoc. Díky jejich ochotě a spolupráci se podařilo zajistit i dosta-
tečnou podporu recepčním, kteří se zpočátku práce v tomto prostředí obávali.

Praxí jsme si ověřili, že je ideální, pokud dlouhodobě nezaměstnaný jedinec má 
šanci projít všemi třemi stupni prostupného zaměstnávání.

Prvním stupněm by měla být práce, kde by měly tyto osoby šanci získat znalos-
ti a dovednosti související s pracovní pozicí, zároveň by si nezaměstnaní měli také 
možnost ověřit, jak jsou schopni na trhu pracovních příležitostí uspět, v čem je 
třeba na sobě zapracovat. 

Dál je vhodné doplnění rekvalifikace, individuálně zaměřené vzdělávání. Tyto po-
žadavky může splnit i podporované či různým způsobem dotované pracovní místo, 
kdy zaměstnavatel příliš neriskuje a zaměstnání takovýchto lidí mu přináší i určité 
benefity. Hlavně si zaměstnavatel může dovolit vytvořit takovémuto zaměstnanci 
specifické podmínky pro jeho nový start.

A třetí stupeň je již zařazení pracovníka do běžného pracovního režimu. 
Prvním stupněm v našich podmínkách byla nejdříve dobrovolnická činnost, kte-

rou díky legislativním změnám za čas nahradila veřejná služba. Druhým stupněm 
jsou veřejně prospěšné práce a tím třetím vstup na pracovní trh. 

Zkušenosti MěÚSS s veřejnou službou, která nahradila dobrovolnou práci, byly 
vesměs pozitivní. V současné době je v MěÚSS Jirkov celkem 43 dobrovolníků 
a z toho je jich cca 20 z řad ubytovaných. Mohou se uplatnit ve třech dobrovolnic-
kých programech: dobrovolníci – společníci, dobrovolníci pro MěÚSS a dobrovol-
níci ochotníci. 

Objekt ubytovny je již zrekonstruován, a tak ti dobrovolníci, kteří realizují dobro-
volnictví formou manuální práce ve prospěch ostatních, chodí v současné době 
pomáhat na zahrady MěÚSS nebo pracují ve prospěch obce. Opakovaně jsme se 
setkávali s tím, že si je vyžádali vedoucí odborů městského úřadu na jednoduché, 
nárazové manuální práce. Nezaměstnaní tak získávali základní pracovní a spole-
čenské návyky a učili se odpovědnosti. 

Zapojení do dobrovolnické práce je svobodným rozhodnutím každého z ubyto-
vaných. Postoj k práci touto formou je u nich dvojí.

Prvním podhled představují klienti, kteří dobrovolnickou činnost vnímají pozitiv-
ně, vidí v ní příležitost pro smysluplné využití volného času, možnost byt užitečný 
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a přínosný. Pro většinu lidí je důležitá seberealizace a mají zájem neztratit pracovní 
návyky a kontakt s pracovním prostředím. Motivací je také systém, který je na uby-
tovně nastavený a poskytuje ubytovaným, kteří pracují, výhody. 

Druhý pohled je pohled klientů, kteří v dobrovolnické činnosti nevidí žádný smysl, 
obtěžuje je. Raději tráví čas venku. Tito lidé často hledají různé důvody, jak se jaké-
koli pracovní činnosti vyhnout. Tráví dlouhé dny venku, často v sychravém počasí, 
většinou se dlouho na ubytovně nezdržují, mnohdy jejich cesty vedou zpět tam, 
odkud do ubytovny přišli (k bezdomovectví, na ulici, k trestné činnosti, do azylové-
ho domu, či až do výkonu trestu…).

Zkušenost MěÚSS jako potencionálního zaměstnavatele je taková, že veřej-
ná služba nebo dobrovolnická činnost jsou tím prvním stupněm, který je vel-
mi důležitý pro úspěch na trhu práce. Vypozorovali jsme, že je důležité moti-
vovat a podporovat snahu lidí bez práce hned od začátku, mnohdy stačí jen 
málo – teplý čaj, polévka či odměna pro nejlepšího dobrovolníka ve formě balíčku 
potravin – konzerva fazolí, chleba či jiné trvanlivé potraviny. O prospěšnosti a důle-
žitosti tohoto stupně vypovídá i fakt, že od ledna do konce srpna 2013 právě v pro-
gramu Dobrovolníci pro MěÚSS odpracovalo cca 20 dobrovolníků 7281 hodin pro 
MěÚSS a pro město Jirkov. Jedním z velkých úspěchů je také fakt, že se poda-
řilo do pracovního procesu vrátit 8 lidí, zaměstnavatel s nimi uzavřel pracov-
ní smlouvy a oni zatím stále pracují.

S veřejnou službou máme zkušenosti od roku 2005, tímto stupněm u nás 
prošly desítky pracovníků z Úřadu práce, cca 30 z nich u nás získalo také šan-
ci pracovat v rámci veřejně prospěšných prací. S touto formou práce máme ve-
směs dobrou zkušenost. A to jak ve spolupráci s Úřadem práce, tak ve spoluprá-
ci s lidmi, kteří tuto práci vykonávali či ještě v současné době vykonávají. V rámci 
veřejně prospěšných prací v naší organizaci zaměstnáváme zejména osoby 
mladší 25 let po ukončení středního stupně vzdělání, bez praxe, osoby starší 55 
let a klienty ubytovny. Ti získají většinou možnost uplatnit se při údržbě objektu, 
práci na zahradě apod. Všichni klienti, kteří jsou na veřejné službě zaměstnaní, ji 
vnímají velmi pozitivně. Sami uvádí, že je pro ně startem k normálnímu životu, 
a připouští, že by se bez ní nejspíš jejich život ubíral úplně jiným směrem (alkohol, 
bezdomovectví). Tato práce, i když za minimální mzdu, je pro ně důležitá, a to 
nejen z hlediska uspokojování primárních, ale znovu i sekundárních potřeb – se-
berealizace, uznání, možnost komunikace s jinou skupinou lidí než na ubytovně. 
Tyto potřeby vlivem předchozí dlouhodobé nezaměstnanosti uspokojovány neby-
ly. Z výdělku za veřejně prospěšné práce se dá, i když pomalu, začít šetřit 
na vlastní bydlení a splácet pohledávky. 

Obecně lze říci, že všechny dělnické profese jsou odměňovány nízkou mzdou, 
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a to je velmi často důvodem, proč tito lidé nevydrží pracovat dlouho. Tento problém 
ale trápí všechny zaměstnané, není možné upřednostňovat skupinu lidí, kteří 
mnohdy ani pracovat neumí nebo možná spíš nevydrží. Problémem je, že po pro-
vedených srážkách a úhradě nákladů za bydlení jim na živobytí zbývá méně finanč-
ních prostředků, než kolik by dostávali z  příspěvku na živobytí. Tento problém je 
velmi palčivý. Velká část dluhů těchto osob  je způsobena zanedbáváním povin-
ností platit daně a výživné. Pokud tito lidé nepracují, mají se relativně slušně. 
V okamžiku, kdy se jim podaří sehnat legální práci, dostávají se do  velmi tí-
živé situace.

Většina z obyvatel naší ubytovny má velmi nízkou finanční gramotnost. Velká část 
z nich v minulosti ztratila svou sociální oporu.  Opakovaně nedomysleli důsledky své-
ho chování. Vytvořili si dluhy na nájmech, nespláceli půjčky, mají dluhy na výživném 
nebo na veřejném zdravotním pojištění. I přes velkou snahu tyto klienty motivovat 
k návratu do pracovního procesu, k opětovnému začlenění do společnosti a k plnění 
svých závazků, se jen málo z nich chce vrátit k legální práci, zdůrazňuji „legální“. 

Jejich životní situace se zdá být velmi často neřešitelná. Většina těchto klientů je 
natolik předlužená, že vlivem dlouhodobého nesplácení svých závazků vymáhají 
jejich věřitelé pohledávky exekuční cestou. Pokud takový člověk přijme práci na ve-
řejně prospěšné práce, z minimální mzdy mu po odečtení základní nezabavitelné 
části strhnou dvě třetiny. Pro takového klienta je jediným východiskem neformální 
zaměstnání, nebo pobírání dávek hmotné nouze, protože mu pak zbývá více fi-
nančních prostředků na živobytí i na případné splácení pohledávek. Klienti se tak 
stávají obětí různých podnikatelů, kteří jim zaplatí pár korun na ruku a nepřihlásí je 
k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Tito lidé se dostali do pastí, ze kterých se bez 
zásadní systémové změny nemohou sami dostat.

Přes výše uvedené jsou naše zkušenosti s veřejně prospěšnými pracemi pozitivní. 
Každého třetího pracovníka, který u nás vykonával veřejně prospěšné práce, 
jsme byli schopni zaměstnat či vyslat dále na legální trh práce. Kromě veřejně 
prospěšných prací spolupracujeme s Úřadem práce také na rekvalifikacích na dotova-
ných projektech. Jako velmi úspěšný vnímáme projekt „ V padesáti nekončíme“, 
který byl podpořen Úřadem práce. V naší organizaci byli v rámci tohoto projektu 
zaměstnáni 3 lidi, v období od července 2007 do ledna 2012. Jeden z nich u nás 
zůstal a dosud vykonává pracovní poměr. Dva zbylí odcházeli na jiná pracovní 
místa, ale bližší zprávy o jejich další cestě pracovním trhem nemáme. 

Závěrem příspěvku bych ráda uvedla 2 příběhy klientů. Oba jsou to bývalí klienti 
Ubytovny, oba prošli systémem prostupného zaměstnávání a také systémem pro-
stupného bydlení. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou příběhy psány obecnou 
formou a jsou použita jiná jména osob, vše ostatní je pravda. 
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Příběh pana Jaroslava 
Životní příběh pana Jaroslava je bohatý, i když ne vždy veselý. Své o tom dokazu-
je i fakt, že má 5 dětí, léčil se ze závislosti na alkoholu, žil jako bezdomovec. S po-
slední družkou žil 9 let, rozešli se v roce 2007 a od té doby žije sám. Ke svým dě-
tem má ještě vyživovací povinnost. Pan Jaroslav neměl nikdy ve svém životě 
stabilní sociální zázemí. Poté, co se jeho matka znovu vdala, odešel z jejího bytu, 
čímž ztratil zázemí i u ní. S matkou je v pravidelném kontaktu a ta se mu snaží 
v současné době pomáhat. Pan Jaroslav je vyučen v oboru malíř – štukatér. Nyní 
sám připouští, že ho tento obor baví a že by v něm rád nalezl stabilní zaměstnání. 
Pan Jaroslav měl velké problémy s alkoholem, tyto problémy si přiznal a v určité 
fázi svého života je začal řešit. Občas užíval na doporučení lékaře Antabus. Přibliž-
ně rok strávil jako bezdomovec, spal na lavičce v parku, neměl žádné prostředky.

Pan Jaroslav a systém prostupného bydlení a prostupného zaměstnání:
• Své bezdomovectví ukončil 1. 4. 2008, kdy nastoupil na Ubytovnu.
• Od července 2008 vykonával veřejně prospěšné práce u MěÚSS Jirkov.
• Zaměstnavatel mu umožnil přejít z veřejně prospěšných prací do pracovního 

poměru, který byl v květnu 2009 ukončen dohodou (pan Jaroslav nezvládl 
odcházející závislost na alkoholu).

• V lednu 2010 začal úzce spolupracovat se Sociální poradnou Jirkov na té-
matu dluhů, sociální poradnu také požádal o pomoc s nalezením práce, vy-
konával veřejnou službu, byl v evidenci Úřadu práce.

• V dubnu 2011 dostal pan Jaroslav druhou šanci, nastoupil k MěÚSS na ve-
řejně prospěšné práce po zkušenosti při veřejné službě.

• Snažil se, dokázal, že o práci má zájem. V současné době pracuje řádně 
a respektuje veškerá pravidla pracovního poměru a pracovní kázně. 

• V březnu 2012 získal pracovní poměr na dobu určitou.
• Vzhledem k tomu, že splnil veškeré podmínky, byla v září 2012 schválena 

Jaroslavova žádost o získání tréninkového bytu, který je součástí Ubytovny. 
V  tréninkovém bytě Jaroslav strávil necelé 4 měsíce.

• 15. 12. 2012 opustit tréninkový byt na Ubytovně pro osoby bez přístřeší. V rámci 
prostupného bydlení získal od Města Jirkova městský byt, který nebyl zatížen 
složením kauce, na kterou by vzhledem ke své životní situaci neměl. Jednalo se 
o byt IV. kategorie ve špatném stavu. Tento byt si pan Jaroslav na vlastní náklady 
rekonstruuje, již za svého pobytu na Ubytovně a v tréninkovém bytě pravidelně 
šetřil. Nájem splácí pravidelně, smlouva na dobu určitou vyprší 31. 12. 2013. Jde 
již o druhé prodloužení, tedy pokud Jaroslav vydrží, má šanci od 31. 12. 2013 
získat opět po dlouhé době pracovní poměr na dobu neurčitou.

 Příběhy klientů
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• Pan Jaroslav má nařízeno asi 7 exekucí, které nelze všechny srážet pro ne-
dostatečný příjem. Vzhledem k tomu, že z platu přednostně hradí výživné, 
ostatní pohledávky mu rostou. Pokud zůstane u stejného zaměstnání, nemá 
možnost svou zadluženost řešit. Od hledání lepšího zaměstnání ho odrazují 
exekuce. V souvislosti s nabytím jistoty v zaměstnání a bydlení se zdá být 
jeho stabilizovaná a již nemá potíže s nadměrným užíváním alkoholu. 

Příběh pana Karla
Pan Karel dokončil střední školu s maturitou. Věnoval se sportu a patřil k nada-
ným hokejovým talentům regionu. Vyrůstal bez otce, pouze s matkou, která ho 
nemohla podporovat v jeho sportovním nadání. Brzy odešel z domova, dostal se 
do existenčních problémů a sklouzl do rizikového způsobu života. Ve svém živo-
tě prošel různými pracemi i činnostmi, byl ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Po propuštění z výkonu trestu bydlel krátkou dobu u strýce. Pak následovalo 
ubytování v ubytovně, dali jsme mu šanci zapojit se do pracovního procesu jako 
zahradník v MěÚSS v Jirkově. Do práce chodil pravidelně, výše jeho platu odpo-
vídala platovým předpisům, zaměstnavatel za něho začal platit sociální zdravotní 
pojištění. Okamžitě se začali hlásit věřitelé, největším problémem v tomto přípa-
dě bylo, že pan Karel po propuštění z vazby nesehnal práci, nechtěl být na dáv-
kách, a tak se rozhodl, že si pronajme malý stánek na autobusovém nádraží 
a zaregistruje se jako OSVČ. Tržby však byly malé, a tak neplatil zdravotní a so-
ciální pojištění. Odmítal být nezaměstnaný na sociálních dávkách i za cenu na-
růstajícího dluhu. Podařilo se nám ho přesvědčit, že je třeba problémy řešit, 
a když se uvolnilo místo zahradníka, přihlásil se na výběrové řízení.

Pan Karel a systém prostupného bydlení a prostupného zaměstnání:

• po výkonu trestu a poté co ztratil možnost přebývat u strýce, se stal v listo-
padu 2012 klientem Ubytovny pro osoby bez přístřeší. 

• snažil se přivydělávat si různými formami práce,

• poslední zaměstnání měl jako OSVČ – pronajal si stánek s rychlým občerst-
vením,

• ubytovnu hradí, své povinnosti si plní, zažádal o zařazení do pořadníku 
na tréninkový byt, od dubna 2013 ubytován v tréninkovém bytě na Ubytovně,

• od května 2013 do 6. 9. 2013 byl zaměstnán jako zahradník pro MěÚSS Jirkov,

• ve volném čase se věnoval tréninku okresního přeboru ve fotbalovém klubu 
1. Sportovní klub v Jirkově,

• od 9. 9. 2013 zaměstnán u nejmenované firmy v okresu plzeň sever – bydle-
ní mu zajišťuje zaměstnavatel,

• pravděpodobně pobyt ukončí k 15. 9. 2013.
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 dobrá praxe x.

Prostupné zaměstnávání v Ralsku
Zpracoval lokální konzultant Bronislav Podlaha, Agentura pro sociální začleňování 

Spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování byla zahájena začátkem 
roku 2013 a dne 28. 2. 2013 bylo v Ralsku ustaveno lokální partnerství jako platfor-
ma otevřená všem v místě pracujícím subjektům. Lokální partnerství připravilo 
v pracovních skupinách Strategický plán pro roky 2013–2015, který schválilo za-
stupitelstvo města dne 21. 8. 2013. Plán obsahuje konkrétní cíle, na jejichž plnění 
se budou podílet všichni členové lokálního partnerství. Cíle se týkají zejména zvý-
šení vzdělanosti, zaměstnanosti, kvality bydlení a bezpečí v lokalitách.

Ukázka ze STRATEGICKÉHO PLÁNU LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ RALSKO 
pro roky 2013–2015 – zavádění systému prostupného zaměstnávání: 

Priorita 3.3 nabídnout cílové skupině uplatnění na legálním trhu práce 
(tj. vytvořit atraktivní nabídku práce a podmínky k jejímu dosažení) 

Komentář: Legální zaměstnání chceme nabídnout zaměstnatelné a vzdělané skupi-
ně dlouhodobě nezaměstnaných, tedy cílové skupině priorit předchozích. Nechceme 
nabízet zaměstnavatelům zajíce v pytli, ale naopak osoby připravené a alespoň čás-

Karel má 15letou dceru, se kterou udržuje pravidelný kontakt. Zajímá se o historii, 
čte a má relativně velký všeobecný přehled. Názory má vyhraněné a není příliš 
ochoten ze svých idejí ustupovat. Bydlení i zaměstnání přijal jako startovní čáru 
do nového života. Od začátku jasně a cílevědomě upozorňoval, že si hledá lépe 
placenou práci, aby mohl co nejdříve uhradit dluhy na zdravotním a sociálním pojiš-
tění. Druhým cílem pana Karla bylo studium na vysoké škole, což se mu v letošním 
roce také podařilo. V září 2013 byl přijat na ČVUT v Děčíně, fakultu dopravní. 

Karel má velké dluhy na zdravotním pojištění, neboť jako OSVČ si nehradil 
zálohy. Má také dluh na výživném, který se mu však díky veřejně prospěšným 
pracím začalo dařit hradit (exekuce na plat). Podobně jako pan Jaroslav kvůli 
nízkému výdělku z veřejně prospěšných prací, exekucím a vyživovací povin-
nosti, nedokázal z výdělku řešit své dluhy. Záznam v rejstříku trestů mu snižo-
val možnosti pracovního uplatnění. 

  http://www.meussj.cz
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tečně osvědčené. Chceme tak činit prostřednictvím dotovaných i nedotovaných pra-
covních míst zaměstnanostních projektů, prostřednictvím praxe a míst na zkoušku, 
prostřednictvím veřejně prospěšných prací, prostřednictvím odpovědného zadávání 
veřejných zakázek města a prostřednictvím podmínění pronájmu či prodeje pozemků 
města novým zaměstnavatelům zaměstnáním místních obyvatel s nabídkou zajištění 
jejich kvalifikace podle požadavků daného zaměstnavatele.
 

Cíl 3.3.1 počínaje 2014 bude vykonávat 11 osob ročně veřejně prospěšné 
práce (VPP) na základě doporučení (z veřejné služby, od terénních sociálních 
pracovníků,…)

Komentář: Veřejně prospěšné práce (VPP) nabídneme těm osobám, které se 
osvědčí zkušebně při výkonu dobrovolné veřejné služby, která jim bude nabízena 
s motivací získání pracovního poměru; veřejně prospěšné práce využije zejména 
město, ale mohou tak činit i jiné subjekty; chceme však, aby se osoby na VPP pro-
střídaly, VPP jsou středním stupněm systému prostupného zaměstnávání a měly by 
pomoci na cestě nezaměstnaného na volný legální trh práce – pokud je zaměstna-
vatel s pracovníkem na VPP spokojený, nechť jej přijme mezi kmenové zaměstnan-
ce nebo pomůže (prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a doporučení) 
k získání stálého zaměstnání jinde; VPP jako dotované místo je stále aktivizační ná-
stroj státu, tedy podpora zaměstnance, nikoli podpora zaměstnavatele.

CÍLE/KROKY termín Zodpovědnost Zdroje plnění

– postup viz 3.1.1*

–  10 osob na VPP u města, 1 oso-
ba v organizaci Člověk v tísni

 

Cíl 3.3.2 Jakýkoli nový zaměstnavatel na území města Ralska bude zaměst-
návat obyvatele Ralska, případně Mimoně, pokud tito budou na vytvořené 
pozice vhodní.

Komentář: Chceme, aby noví zaměstnavatelé zaměstnávali, pokud to bude možné 
(pokud se nebude jednat o vysoce specializovaný obor), místní lidi; za to mohou být 
zvýhodněni (na pronájmu pozemků kupř.) a musí jim být nabídnuta vhodná, připra-
vená a kvalifikovaná pracovní síla podle jejich požadavků.
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CÍLE/KROKY termín Zodpovědnost Zdroje plnění

i.  podmínka je explicitně zakotvena 
v pravidlech města o prodeji 
a pronájmu pozemků 

konec 
2013 

Město

ii.  zaměstnavatelům/investorům je 
nabízen předvýběr zaměstnanců 
městem a Úřadem práce ČR 
(vhodní adepti) 

průběžně 
od 2014

Město + ÚP ČR

iii.  Úřad práce KoP Mimoň zpro-
středkuje nebo realizuje (re)kvali-
fikační kurzy podle požadavků 
zaměstnavatele

průběžně 
od 2014

ÚP ČR ÚP ČR

iv.  Úřad práce KoP Česká Lípa na-
bízí zaměstnavateli využití pro-
středků aktivní politiky zaměst-
nanosti (SÚPM)

průběžně ÚP ČR ÚP ČR

Cíl 3.3.3 ve vybraných veřejných zakázkách města je nejpozději v roce 2014 
uplatněna podmínka tzv. 10 %

Komentář: Sociálně a lokálně odpovědné zadávání veřejných zakázek je totiž sys-
témovým nástrojem, který město může využít k posílení zaměstnanosti na svém 
území bez nutnosti být odkázán na dotační tituly. 

Náš návrh spočívá v implementaci podmínky pro dodavatele „zaměstnat alespoň 
10 % dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce z celkového počtu 
pracovníků na zakázce“ do zadávací dokumentace vybraných veřejných zakázek 
města. Nechceme takovou podmínku uplatňovat plošně u všech veřejných zakázek, 
ale jen u těch, které jsou pro její použití vhodné, a to a) charakterem práce (stavební 
a bourací práce, úprava veřejných proství a zeleně, práce zahradní a lesnické, úklido-
vé práce, …) a b) svojí délkou (aby přinášelo zaměstnání dlouhodobě nezaměstna-
ným efekt, měla by trvat realizace zakázky alespoň půl roku). Podmínka je nediskrimi-
nační a rovná, platí pro všechny uchazeče o zakázku a hovoří nikoli o etnické skupině 
či obyvatelích té a té lokality, dokonce ani o evidenci konkrétního Úřadu práce, hovo-
ří pouze o dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce. Výběr zaměstnanců 
však dokážeme zaměstnavatelům ulehčit jednak referencemi na konkrétní osoby ze 
strany neziskových organizací, které s nimi pracují buď v zaměstnanostních projek-
tech, nebo v sociálních službách, a jednak referencemi provozovatelů veřejné služby. 
Pročež uplatnění podmínky (ač je její znění celorepublikové) dokážeme nasměrovat 
místně, neboť pro zaměstnavatele bude výhodnější nekupovat zajíce v pytli (neznámá 
jména z evidence jakéhokoli Úřadu práce), ale spolehnout se na místní prověřené, 
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osvědčené lidi. Takto byla tato podmínka odzkoušena pilotně městem Most a o její 
smysluplnosti hovoří fakt, že firmy byly s těmito lidmi spokojeny natolik, že si je pone-
chaly v pracovním poměru i po skončení zakázek, které byly s touto podmínkou vy-
hlášeny. Ovšem i pokud by se tak nestalo, benefit pro dlouhodobě nezaměstnané 
spočívá ani ne tak ve zvýšení příjmu po dobu zakázky, jako v tom, že se mohou vyká-
zat pracovní zkušeností, zápočtovým listem a referencemi při dalším hledání práce. 
Což je obrovský kvalitativní rozdíl oproti lidem, kteří nikdy legálně nepracovali, a jsou 
proto v očích zaměstnavatelů enormně rizikoví. 

Podmínka je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (§ 44) a její nediskri-
minační charakter potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V Mostě se už 
realizují další zakázky, kde je uplatněna.

CÍLE/KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění

i.  podmínka je představena radě 
a zastupitelstvu města 

Říjen 2013 ASZ

ii.  podmínka je pilotně zakompono-
vána do vybraných veřejných 
 zakázek

Nejpozději 
na začátku 
2014

Město + ASZ

iii.  ve spolupráci s městem (terénní 
sociální pracovník) a ÚP KoP 
 Mimoň je uskutečněn výběr 
 zaměstnanců

Dle průbě-
hu VŘ

Město + ASZ ÚP ČR

iv.  zakázky jsou realizovány Průběžně Město Město

v.  uplatnění podmínky je vyhodno-
ceno

Podzim 
2014

Město + ASZ + 
ÚP ČR

vi.  podmínka je případně zakompo-
nována do směrnice města 
o zadávání VZ

Začátek 
2015

Město + ASZ

Cíl 3.1.1 od 2014 bude 10 osob ročně v Ralsku vykonávat veřejnou službu 
u města s výhledem na VPP

Komentář: povinná veřejná služba bez nároku na odměnu byla shledána Ústavním 
soudem v roce 2012 nezákonnou, ale k motivačnímu systému před rokem 2012, kdy 
její výkon byl odstupňovaně odměňován, se zatím nevrátila, byť tento původní systém 
výborně fungoval. Pro výkon veřejné služby na dobrovolné bázi tak máme v ruce je-
dinou motivační kartu – příslib placeného zaměstnání, nejprve v podobě veřejně pro-
spěšných prací, ale i zařazení do zaměstnanostních projektů s podporovanými pra-
covními místy. Veřejnou službu chceme přitom využít k jejímu původnímu účelu: 
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aktivizovat nezaměstnané a protřídit ty z nich, kdo pracovat chtějí, ale nedokáží se 
na trhu práce uplatnit (či se na něj dostat) – a těm dát další šanci, a ty, kterým eviden-
ce na Úřadu práce vyhovuje. S těmi pracovat nepokládáme za užitečné.

CÍLE/KROKY termín zodpovědnost zdroje plnění

i.  obec se registruje na Úřadu prá-
ce KoP Česká Lípa jako provozo-
vatel VS (oddlužení do konce 
2013)

Leden 2014 Město

ii.  obec osloví Úřadu práce KoP 
Česká Lípa s požadavkem 
na počet míst a jejich určení-žá-
dost na Úřadu práce v České 
Lípě 

Leden 2014 Město

iii.  na základě dohodnutého počtu 
VPP obec VPP nabídne pod 
podmínkou dvouměsíčního vý-
konu VS svým kandidátům (pro-
střednictvím vývěsek, klientské 
práce, od Úřadu práce KoP Mi-
moň po domluvě s provozovate-
li, letáčků, existujících databází 
z minulosti /veřejná služ-
ba,VPP/…) 

Leden 2014 Město

iv. start veřejné služby Leden 2014 Město

v.  osvědčení pracovníci z veřejné 
služby jsou zaměstnáni na VPP, 
a to na 1 běh, maximálně na 2 
běhy, proložené ale výkonem ve-
řejné služby

Březen 2014 Město ÚP ČR

vi.  osoby osvědčené na VPP ne-
jsou točeny na VPP, ale a) se při-
jmou mezi kmenové zaměstnan-
ce nebo b) jsou doporučeny 
do regionálního operačního pro-
gramu „Získej práci“ (pro krátko-
době nezaměstnané)

Průběžně Město

Praktická realizace:
Ve spolupráci s Úřadem práce byla nabídnuta veřejná služba u města Ralsko s vý-
hledem na 12měsíční pracovní poměr u města na veřejně prospěšné práce 15 
dlouhodobě nezaměstnaným z Ralska (většinou Romům z Použnice), z nich pak 
bylo po měsíci tříčlennou komisí města (místostarosta, parťák, vedoucí údržby) vy-
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bráno 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Kritéria při výběru: 1. manuální 
zručnost, 2. samostatnost, 3. obecná intelektová úroveň, 4. disciplína. Dva z vybra-
ných deseti neprošli lékařskou prohlídkou, v současnosti (září 2013) se vybírají ná-
hradníci. Veřejně prospěšné práce jsou na 12 měsíců, tři pracovníky si město pře-
vezme po skončení veřejně prospěšných prací do stavu kmenových zaměstnanců. 
S dalšími bude pracovat terénní sociální pracovník města směrem k uplatnění 
na běžném trhu práce po skončení veřejně prospěšných prací.

 dobrá praxe xI.

Prostupné zaměstnávání v Kadani
Zpracoval lokální konzultant Bronislav Podlaha, Agentura pro sociální začleňování 

Lokální partnerství Kadaň postavené na účasti jednotlivých lokálních partnerů za 
koordinace ze strany Agentury pro sociální začleňování bylo ustaveno 31. 8. 2011, 
v září 2012 byl schválen Strategický plán sociálního začleňování, jehož součástí je 
i zavedení systému prostupného zaměstnávání. 

Model cesty na trh práce

Vysvětlivky: 
RK – rekvalifikace, APZ – aktivní politika zaměstnanosti, VPP – veřejně prospěšné 
práce, VS – veřejná služba, VZ – veřejné zakázky (myšleno uplatňování sociální 
podmínky zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných osob na veřejných za-
kázkách), NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Volný trh práce

RK

Sociální firma

VPP nejlepší z VS

VPP nejlepší z VS Vycházející žáci ZŠ

nezvladatelní

Kariérové poradenství 
na zŠ a SŠ, v NZDM

Pracovní 
poradenství,  

RK. 
 potenciálně 
úspěšní z VS

Dotovaná místa 
(projekt nebo APZ)

VZ města 
s podmínkou

Sponzorský program 
 firem, praxe 
u budoucího 

zaměstnavatele
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Ukázka ze STRATEGICKÉHO PLÁNU LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ 
KADAŇ pro roky 2012–2014 – zavádění systému prostupného 
zaměstnávání: 

Priorita 2.1 vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými 
pro vstup na legální trh práce 

Hlavní cíl 2.1.1 500 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných vykonává ročně 
veřejnou službu (VS)

Specifické cíle 

2.1.1.1 existuje dostatečná nabídka VS co do počtu míst i do palety uplatnění 

2.1.1.2 uchazeči jsou k výkonu VS motivováni systémem prostupného zaměstnávání

2.1.1.3 Agentura s městem navrhne MPSV změnu systému veřejné služby 

Hlavní cíl 2.1.2 180 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných je během následu-
jících tří let připraveno na vstup na legální trh práce 

Specifické cíle 

2.1.2.1 60 nezaměstnaných osob z Prunéřova je během následujících tří let pod-
chyceno programem pracovního poradenství a asistence individuálního projektu 
města 

2.1.2.2 alespoň 100 klientů je zařazeno do zaměstnanostních projektů OP LZZ 2.1  
a OP LZZ 3.3 

2.1.2.3 alespoň 7 klientů bude zaměstnáno v sociální firmě jako tréninkovém praco-
višti pro volný trh práce 

2.1.2.4 20 klientů z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude podchyce-
no regionálními individuálními projekty krajského Úřadu práce

Priorita 2.2 kvalifikovat cílovou skupinu pro konkrétní pracovní pozice

Hlavní cíl 2.2.1 85 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných je během následují-
cích tří let vzděláno v oboru podle požadavků trhu a podle svých osobnostních 
a profesních předpokladů

Specifické cíle 

2.2.1.1 na základě bilanční a pracovní diagnostiky bude (re)kvalifikováno alespoň 50 
účastníků zaměstnanostních projektů OP LZZ 2.1 a 3.3

2.2.1.2 na základě srovnání poptávky zaměstnavatelů a představ klientů bude (re)kvali-
fikováno alespoň 15 klientů programu pracovního poradenství a asistence IP města 

2.2.1.3 10 osob z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude rekvalifiko-
váno regionálními individuálními projekty krajského Úřadu práce 

2.2.1.4 10 kadaňských nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce z řad věkové sku-
piny 16–26 let se vrátí ve školním roce 2013/14 do školních lavic 
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Priorita 2.3 nabídnout cílové skupině uplatnění na legálním trhu práce 
Hlavní cíl 2.3.1 v následujících třech letech bude 130 dlouhodobě nezaměstna-
ných obyvatel Kadaně umístěno na legálním pracovním trhu 
Specifické cíle 
2.3.1.1 alespoň 50 klientů je zaměstnáno díky grantovým projektům OP LZZ 2.1  
a OP LZZ 3.3 
2.3.1.2 alespoň 5 klientů bude zaměstnáno v sociální firmě jako tréninkovém praco-
višti pro volný trh práce 
2.3.1.3 alespoň 5 klientů bude zaměstnáno díky programu pracovního poradenství 
a asistence v individuálním projektu města 
2.3.1.4 10 osob z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude během 
příštích tří let zaměstnáno prostřednictvím individuálních projektů krajského Úřadu 
práce 
2.3.1.5 pracovně poradenské a zaměstnanostní programy jsou provázány s dluho-
vým poradenstvím v individuálním projektu města 
2.3.1.6 vytvořit dostatek VPP (ideální počet = 39 VPP na 12 měsíců, cílem je 20 
ročně) a v kooperaci s Úřadem práce posunovat přednostně na VPP osvědčené 
pracovníky VS
Hlavní cíl 2.3.2 vytvořit do konce roku 2014 10 pracovních příležitostí pro dlouhodo-
bě nezaměstnané přijetím zvláštní podmínky zadávacích dokumentací veřejných za-
kázek města na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných (tzv.„10 %“)

Priorita 2.4 zlepšit dopravní infrastrukturu pro pracující z Prunéřova

Praktická realizace:
V Kadani byl vytvořen seznam osob, které se osvědčily na veřejné službě (informa-
ce byly získány od více provozovatelů veřejné služby ve městě); tyto osoby byly 
doporučeny Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Kadani do zaměstnanostních 
projektů  (grantový projekt o. s. Radka „Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrože-
ných osob“, regionální individuální projekt Úřadu práce „Práce bez překážek“ – 8 
osob); osoby osvědčené na veřejné službě u města město zaměstnává na veřejně 
prospěšné práce (18 osob), podobně postupuje Městská správa sociálních služeb 
(5 osob); ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město hledá způsob, 
jak osoby z veřejně prospěšných prací, které jsou městu prospěšné (3 domovníci 
v Prunéřově, 1 administrativní síla pro Prunéřov na domovní správě) zaměstnat 
coby kmenové zaměstnance města. Městská správa sociálních služeb zaměstnala 
4 z 5 osob jako kmenové zaměstnance, pro další účastníky, kteří prošli veřejnou 
službou, se v současné době (podzim 2013) vyjednává zařazení do nového regio-
nálního individuálního projektu „Práce pro každého“.

88

Manuál dobrých praxí



Na základě výkonu veřejné 
služby byla také vybrána dlou-
hodobě nezaměstnaná žena 
z Prunéřova a doporučena fir-
mě budující Centrum sociál-
ních služeb Prunéřov (pod 
podmínkou zaměstnávání 
10 % dlouhodobě nezaměst-
naných na veřejné zakázce). 
Paní nastoupila, onemocněla, 
ale před koncem zakázky se 
ještě vrátila do práce. Žel, ne-
bylo díky nemoci možné vyhodnotit přínos zakázky a firma si ji pravděpodobně 
nenechá); vedení města ale počítá s uplatněním podmínky zaměstnávání 10 % 
dlouhodobě nezaměstnaných osob na rekonstrukci domu č. p. 169 v Prunéřově 
na sociální byty (2014, dotace Ministerstva pro místní rozvoj).
V současné době (podzim 2013) je v Kadani dojednávána spolupráce mezi posky-
tovateli sociálních služeb, realizátory zaměstnanostních grantových projektů, měs-
tem, Úřadem práce na jedné straně a realizátorem RIP „Práce pro každého“ (reali-
zátor Job Asistent) na straně druhé:

a. doporučování osob pro další běhy projektu (klienti ze sociálních služeb, 
osvědčení vykonavatelé veřejné služby) – jelikož vykonavatelé veřejné služby již 
postoupili na veřejně prospěšné práce nebo do projektů „Šance pro všechny“ 
nebo „Práce bez překážek“, týká se to zejména poskytovatelů služeb, kteří by 
mohli do projektu doporučovat své klienty (město, o. s. Radka, o. s. Světlo, Na-
děje, Městská správa sociálních služeb);

b.  spolupráce v terénu mezi pracovními poradci a sociálními pracovníky měs-
ta a nestátními neziskovými organizacemi (odstranění překážek k zaměstnání 
se: široká rodina – distribuce mzdy, žárlivost partnerů, předluženost – exekuce, 
špatné dopravní spojení, dávkový systém, jiné překážky) – poskytovatelé služeb: 
terénní sociální práce: Město a Světlo, sociálně aktivizační služby: Radka, dlu-
hová poradna Naděje, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Světlo;

c.  posouvání účastníků z grantových projektů do regionálních individuálních 
projektů za účelem obsazení podporovaných pracovních míst (motivováni, dia-
gnostikováni, rekvalifikováni, ale nezaměstnáni Radkou nebo Světlem – Job Asistent 
zaměstná) – realizátoři grantových zaměstnanostních projektů Radka a Světlo a rea-
lizátor klíčové aktivity „Pracovní poradenství“ individuálního projektu města (Radka);

d.  podporovaná pracovní místa u poskytovatelů sociálních služeb (nestátní 
neziskové organizace, Městský ústav sociálních služeb) nebo přímo město.
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Dále je v Kadani dojednávána spolupráce Úřadu práce, města, zaměstnavatelů 
a realizátorů grantových projektů a dodavatelů regionálních individuálních projektů. 
Od roku 2014 by mělo docházet ve čtvrtletních intervalech k setkávání zaměstna-
vatelů s Úřadem práce ČR. Smyslem těchto setkání bude projednat se zaměst-
navateli zejména následující témata:
• situace na trhu práce v ČR a v regionu; 
• legislativa týkající se zaměstnanosti, zejména její změny; 
• informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti a jejich možném využití ze 

strany zaměstnavatelů; 
• informace o projektech ESF, o možnostech využití prostředků ESF; 
• výměna informací o  možnostech zaměstnání rekvalifikovaných uchazečů o za-

městnání.
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 dobrá praxe xII.

Prostupné zaměstnávání v Krupce
Na základě podkladů od ředitelky KoP Úřadu práce v Teplicích Martiny 
Bečvářové a lokální konzultantky zpracovala Gabriela Melková

Nastavení systému prostupného zaměstnávání 
Systém prostupného zaměstnávání byl v Krupce vytvořen ve spolupráci Kontaktní-
ho pracoviště Úřadu práce v Teplicích s  Agenturou pro sociální začleňování. Opro-
ti původnímu plánu, který předpokládal spuštění systému v dubnu 2013, byl sys-
tém spuštěn až od června 2013. Ke zpoždění došlo v důsledku legislativních změn 
v oblasti veřejné služby, se kterou systém v prvním stupni původně počítal (dobro-
volný výkon veřejné služby je za stávající situace spíše ojedinělou záležitostí). Ná-
hrada za veřejnou službu – tzv. flexibilní (malé) veřejně prospěšné práce nebyly re-
alizovány a uchazeči o zaměstnání zapojení do systému rovnou nastupují na výkon 
veřejně prospěšných prací na plný úvazek, následně na společensky účelná pra-
covní místa v průmyslové zóně, dále na dotovaná pracovní místa z grantových 
projektů a regionálních individuálních projektů (podporované zaměstnávání) 
a v posledním stupni na volný trh práce. Z každého zaměstnání bude mít účastník 
tohoto projektu reference, ze kterých bude patrno, v čem jsou jeho silné a slabé 
stránky, případně doporučení zaměstnavatele, na jakou oblast trhu práce by se měl 
zaměřit, na základě toho je možné vybrat si vhodnou rekvalifikaci. V rámci systému 
bude předán zaměstnaným osobám též kontakt na Poradnu pro občanství, na kte-
rou se mohou obrátit v případě potíží v práci, ztrátě motivace apod.

Systém prostupného zaměstnávání v Krupce 

1. stupeň 
1. cyklus: 6/2013-3/2014

Veřejně prospěšné práce

2. stupeň 
1. cyklus: 4-9/2014

Společensky účelná pracovní místa

3. stupeň 
1. cyklus: 10/2014-3/2015

Dotovaná pracovní místa z projektů

4. stupeň 
1. cyklus: od 4/2015  

Volný trh práce

V lednu 2013 proběhla první schůzka s uchazeči, bylo dojednáno vytvoření 20 pra-
covních míst pro 1. běh, proběhl předvýběr účastníků. Předvýběr účastníků pro-
vedlo Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Teplicích, z původních 120 zájemců jich 
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nakonec zůstalo přes 40. Uchazeči o zaměstnání, kteří se nakonec odmítli do sys-
tému zapojit, za to nebyli sankcionováni, v případě 40 účastníků systému to tito 
uchazeči mají jako jednu z povinných aktivit v rámci individuálního akčního plánu. 
Do systému byli zapojeni uchazeči o zaměstnání, kteří byli 9 a více měsíců v evi-
denci uchazečů o zaměstnání nebo 5 a více měsíců v evidenci v případě podezře-
ní z práce načerno.

Výběr účastníků probíhal formou individuálních pohovorů za účasti Kontaktního 
pracoviště Úřadu práce v Teplicích, sociálního odboru Městského úřadu v Krupce 
a Agentury pro sociální začleňování, zaměstnavatelé nebyli do výběru účastníků 
zapojeni, což bylo na setkání po prvním měsíci realizace z jejich strany předmětem 
kritiky. 

Většina účastníků projektu chtěla nastoupit do jednotlivých zaměstnání hned 
na plný úvazek, ale na základě zpětné vazby lze potvrdit, že je vhodnější minimálně 
tříměsíční zkrácený úvazek na zapracování.

Spolupráce se zaměstnavateli (zapojení zaměstnavatelů)
V lednu až březnu 2013 byli informováni starostové z okolních obcí. 

V rámci 1. stupně – veřejně prospěšných prací – byla dojednána spolupráce s tě-
mito zaměstnavateli:
• ZŠ Masarykova, Krupka – 2 pracovní místa
• MŠ Sluníčko, Krupka – 2 pracovní místa 
• MŠ Písnička, Krupka – 2 pracovní místa
• Město Krupka – 10 pracovních míst (úklid, údržba)
• Městská policie Krupka, Město Krupka – 2 pracovní místa (dohledová služba), 

zde bylo v plánu až 4 místa (také veřejná služba)
• Oblastní charita Teplice – 2 pracovní místa
• Pečovatelská služba, Město Krupka – 2 pracovní místa
• Dům dětí a mládeže Krupka – 1 pracovní místo (nevyšel jim projekt, do kterého 

měl být pracovník zapojen)
• Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva – 1 pracovní místo (chtěli něko-

ho s kurzem pracovník v sociálních službách, ten ale mezi zájemci nebyl)
• předběžný zájem měla i ZŠ K. Čapka, White light, ale pouze o veřejnou službu.

V příštím roce (2014) se tito zaměstnavatelé rozšíří ještě o místní podnikatele z prů-
myslové zóny (společensky účelná pracovní místa).

Spuštění systému prostupného zaměstnávání
Systém byl spuštěn v červnu 2013, vybraným osobám zajistí zaměstnání skoro 
na dva roky. Zájemci o zaměstnání se v květnu 2013 seznámili se zaměstnavateli 
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a podepsali pracovní smlouvy. V prvním stupni bylo vytvořeno celkem 20 pracov-
ních míst v rámci veřejně prospěšných prací s dotací Úřadu práce. 

Zhodnocení realizace pilotního systému po měsíci fungování
Výběr účastníků
Zaměstnavatelé jsou v některých případech nespokojeni s výběrem – pracovník 
nemá kompetence, které by měl mít. Někteří pracovníci jsou zase rozčarovaní 
z umístnění a povahy práce. 
Opatření: příště zaměstnavatelé dodají podrobnější pracovní náplně a písemné 
požadavky na pracovníky, z požadavků lze zhotovit dotazník, do kterého budou 
zaznamenány údaje z individuálních pohovorů, které usnadní vyhodnocení. Náplně 
budou předány pracovníkům. Předvýběr provede Úřad práce, v užších kolech vý-
běru budou u pohovorů zaměstnavatelé, kteří se budou moci k výběru vyjádřit. 
Uchazeči o zaměstnání dostanou písemný popis systému prostupného zaměstná-
vání, který podepíší, bude zde též uvedeno, že jim jimi požadované místo není ga-
rantováno.

Nástup pracovníků a první adaptace
• Ukázalo se, že je náročné zaměstnat pracovníky ihned na celý úvazek, pracovní-

ci jsou bez pracovních návyků, v některých případech mají problémy s pracovní 
morálkou. 

Opatření: Dle dalšího vývoje kolem veřejné služby zvážit její využití, úvaha o mož-
nosti využití dobrovolnictví. Vhodné zkrácené úvazky, na dobu 3 měsíců. Chybí 
sociální podnik, v rámci něhož by docházelo k obnově/získávání pracovních návy-
ků a kompetencí. Zaměřit se na motivaci ještě i ze strany Úřadu práce (někteří 
pracovníci jí prošli, jiní ne). Zejména však bude nutné v budoucnosti začlenit do sys-
tému podporu pracovního asistenta (případně romského mentora apod.), tuto po-
zici by měl vykonávat ideálně sociální pracovník z některé sociální služby v Krupce 
(např. Poradna pro občanství), pracovní asistent by pracoval s motivací klienta, 
probíral by s ním, co ho v práci čeká, reflektoval požadavky zaměstnavatele, půso-
bil jako podpora při adaptaci, klient by měl možnost s ním konzultovat průběh ná-
stupu do práce, zaučení, vzniklé problémy, asistent by působil jako prostředník 
mezi zaměstnavatelem a pracovníkem z prostupného zaměstnávání, pomáhal by 
pracovníkovi zorientovat se v pracovní legislativě. Dále by pomáhal pracovníkovi 
ujasnit si, o jakou práci by měl zájem do budoucna, informoval jej o možnostech 
rekvalifikace, pokud by pracovník v 1. stupni zůstával v evidenci Úřadu práce. Úřad 
práce domluvil dílčí poradnu s Poradnou pro občanství, pracovníci zařazení do sys-
tému prostupného zaměstnávání dostali info a kontakt, nicméně současné nasta-
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vení služeb Poradny pro občanství neumožňuje intenzivnější podporu, zvláště poté, 
co klienti nastoupí do práce. Současní pracovníci v 1. stupni mají možnost rekvali-
fikace v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst“.

• Ukazuje se, že některá místa nejsou vhodná pro realizaci 1. stupně, zejména ta-
ková, kde jsou potřebné sociální dovednosti, zejména komunikační, případně 
i určité znalosti (pečovatelská služba, dohledová služba). 

Opatření: Tyto pozice v budoucnu nabízet spíše až ve 2. stupni, v 1. stupni se za-
měřit na přípravu vhodných pracovníků (rekvalifikace, motivační kurzy apod.).

V případě jednoho pracovníka z MŠ Sluníčko dojde k ukončení pracovního po-
měru. 

Po přechodu zaměstnanců z veřejně prospěšných prací do druhého stupně 
na společensky účelná pracovní místa (jaro 2014) se počítá s novým náborem 
uchazečů do prvního stupně. 

  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/teplice/orgstr

 dobrá praxe xIII.

Problematika zaměstnatelnosti cílové skupiny osob 
dlouhodobě nezaměstnaných – účinnost sociálních služeb 
z pohledu poskytovatele a cílové skupiny
Zpracoval Abe Staněk, o. s. Ester

Příspěvek vyjadřuje zkušenost o. s. Ester datovanou od roku 2000 v regionu Jese-
níky, specificky mikroregionech Javornicko a Vidnavsko-Žulovsko. Zkušenost vy-
chází z historie sociální práce, sociálních služeb a dalších fakultativních služeb, 
které jsou metodicky zpracovány a realizovány o. s. Ester ve snaze o komplexní 
přístup při řešení sociální závislosti, sociálního vyloučení a integračních aktivit širo-
ké vrstvy obyvatel, kteří dlouhodobě prožívají svůj život v chudobě.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé uvedeného území v celkovém počtu více než 
400 dlouhodobě podporovaných osob, z tohoto počtu jsou cca 3/5 Romové. Tyto 
osoby byly v uvedeném období o. s. Ester více či méně aktivně podpořeny a zůstá-
vají i v současnosti více či méně aktivně propojeny s aktivitami sdružení, především 
skrze fakultativní služby.
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Základ komplexního řešení – letmý pohled zpět
Základ řešení chronického problému sociálního vyloučení, sociální závislosti, ne-
stability a řady propojených krizí, včetně patologických jevů způsobu života, byl 
vnímán v komplexním přístupu k potřebám (základní existenční, minimální potřeby) 
osob tvořících cílovou skupinu.

Absence sociální práce s cílovou skupinou, absence podpory při hledání a udr-
žení bydlení, absence podpory při hledání a udržení pracovního místa, absence 
individuálních schopností jedinců a komunity cílové skupiny vyrovnat se s  očeká-
váními většinové společnosti a jejích autorit, a na druhé straně nerealistická očeká-
vání většinové společnosti o naplňování těchto požadavků cílovou skupinou tvořily 
dle zjištění o. s. základ pro cyklické a chronické vytváření společenského napětí 
a obecně přiznávané neúspěšnosti celého systému, tedy i neúspěšnosti široké 
vrstvy obyvatel. Odmítání většinové společnosti vážně se vznikajícími krizovými 
stavy menšiny zabývat tvoří spolu s dalšími faktory základ této dlouhodobé neú-
spěšnosti, a to navzdory nemalým finančním investicím ze strany státu. Plně tuto 
situaci vyjadřuje vžitá charakteristika situace většiny – „problémy bílých socek 
a nepřizpůsobivých“, za něž jsou označováni převážně Romové.

Vlastní situací se neuměla a stále neumí reálně a konstruktivně zabývat ani cílová 
skupina (ta nemá povětšinou objektivně možnosti potřebné k úspěchu). Chybí zá-
kladní předpoklady pro seberealizaci těch základních potřeb, které jsou podmín-
kou pro možný úspěch integračních politik státu. Členové popisované cílové skupi-
ny se spíše adaptují a orientují na neúspěšný život ekonomicky a sociálně závislé 
skupiny, velmi rychle přijmou nabízenou pomoc státu a stanou se na ní plně závis-
lí. Tato skutečnost silně kontrastuje například se situací sousedního pohraničí Pol-
ska, kde je sociální politika dramaticky odlišná. 

Výsledek 13 let intenzivní sociální práce s cílovou skupinou v této 
lokalitě se dá shrnout do konstatování:
1.  Situace jednotlivců cílové skupiny se v regionu pozitivně změnila a udržela jen 

vlivem přetrvávající a intenzivní komplexní asistence a podpory ze strany sociální 
organizace, kde poskytování sociálních služeb bylo vždy udržovacím nástrojem 
v období, kdy stagnovala možnost či reálnost poskytovat a garantovat základní 
životní potřeby jednotlivci či rodině.  

2.  Podstatná pozitivní změna u členů cílové skupiny nastala při možnosti souběž-
ného poskytnutí adekvátního bydlení, adekvátního zaměstnání a dalších na oso-
bu zaměřených podpůrných aktivit, které individuálně korespondovaly s rozdíl-
nými životními situacemi, nedostatky a z nich pramenícími potřebami. Sociální 
práce, sociální služby a fakultativní služby jsou tedy v těchto případech podpůr-
nou a usměrňující aktivitou se zmenšující se intenzitou poskytování.
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3.  Základem, který propojoval a umožňoval udržet nově vytvořenou příznivou soci-
ální situaci v klientské rodině, byla motivovanost a ochota spolupracovat na stra-
ně cílové skupiny. To znamená ochotu přijmout řadu zásadních požadavků, je-
jichž realizace a přivlastnění tvoří neoddělitelnou součást akceptování jednotlivce 
i komunit cílové skupiny většinovou společností. Toto nelze realizovat jen na zá-
kladě dobrovolnosti. 

4.  V případech, kdy nedošlo k naplnění bodů 1–3, došlo vždy k zásadnímu zhor-
šení a krizím. Následky neřešitelných krizí přinášely rozpad rodin, sociální pro-
pad, bezdomovectví a podobně, a to i tehdy, kdy poskytovatel sociální služby 
spolu s například OSPOD měl maximální snahu o udržení alespoň základní 
stability rodiny a jednotlivců. Charakteristickým v těchto případech je patolo-
gické jednání s řetězícími se negativními a hrubě poškozujícími aktivitami na 
straně členů cílové skupiny (propad alkoholismu, závislostem, gamblerství, 
 depresím atd.) 

V období 2000–2012 o. s. Ester uvedeným způsobem dlouhodobě spolupracovala 
s celkem 58 rodinami a 22 jednotlivci romského etnika. Tato klasická cílová skupina 
byla součástí ještě dalších dvou významných skupin klientů sdružení. Již v roce 
1999 jsme zahájili přípravy k provozování prvního domu na půl cesty pro osoby 
s diagnosou schizofrenie. Realizována byla denní pracovní rehabilitace se skupina-
mi klientů výchovných ústavů pro mladistvé se závislostmi v Žulové a Vidnavě. 
Komplexita řešení takto postavené sociální práce byla tou nejbohatší zkušeností 
a příležitostí ověřit v praxi několika let funkčnost a životaschopnost popsaného ře-
šení komplexního naplnění základních životních potřeb jedince. 

Do roku 2006 se podařilo udržet a stabilizovat několik desítek konkrétních rodin, 
které prožívaly bezdomovectví a sociální vyloučení, jejich děti byly odebrány (poz-
ději vraceny) a umístěny v dětských domovech, případně odebrání hrozilo. Ke sta-
bilizaci došlo především vytvořením sítě nájemních bytů, které o. s. Ester pronajala 
ve většině případů jako holobyty opuštěné nájemníky většinové společnosti. 

Princip odpovědnosti a plnění povinností
K základním požadavkům ve vztahu ke klientovi patří jeho souhlas s upřednostně-
ním finančního zajištění smluvních nákladů spojených s bydlením. Druhým základ-
ním požadavkem je konsolidace jeho či rodinného financování zadluženosti, která 
je takřka bez výjimek jedním z destabilizačních životních faktorů. Třetím požadav-
kem je spolupráce se sdružením v oblasti aktivního hledání zaměstnání a přijmutí 
nabídek činností vedoucích k jeho celkovému osobnímu rozvoji. Především získá-
ním odborného vzdělání a kvalifikace, základního předpokladu pro možnost získat 
zaměstnání. 
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Ekonomická nezávislost – cesta ze sociálního a společenského 
vyloučení
Základním pilířem nezávislého a svobodného života jedince i rodiny je kromě zajiš-
tění bydlení jejich ekonomická nezávislost (míněno nezávislost na systému státní 
sociální podpory). Od roku 2000 do současnosti naprostá většina (až 90 % všech 
klientů sdružení z řad romského etnika) zažívá a prožívá dlouhodobou nezaměst-
nanost. Řada našich klientů je poprvé zaměstnána často až ve věku mezi 30 a 40 
roky života. Pokud jsou zaměstnáni legálně na základě pracovní smlouvy, jedná se 
o výjimečné jednotlivé případy nebo o případy zaměstnání v rámci vytvořených 
míst veřejně prospěšných prací, případně účelově zřízených míst v rámci specific-
kých programů v projektech EU.

Životní styl odvozený od dlouhodobé závislosti na sociální státní podpoře se stal 
postupně natolik přijatelným, že jeho narušení a snaha o jeho ukončení často nará-
ží na bariéry vytvořené jako obrana proti nové nejistotě. Druhá a třetí generace 
nejen Romů nemá založenu svou existenci na vědomí nutnosti pracovat a být 
za vykonanou práci placen, ale na faktu měsíčního, pravidelného finančního za-
bezpečení státem. Toto vybudované podvědomé spoléhání se na státní sociální 
dávku přetrvává, i když je vystřídáno periodou smluvně vykonávané práce v rámci 
zaměstnaneckého poměru. Realitou je, že takřka 100 % pracovních smluv je 
v době podpisu klientem vždy podepisováno s vědomím a často konkrétní vědo-
mostí, že se jedná o několikaměsíční záležitost, v nejlepším případě roční příleži-
tost. V poslední době také s vědomím, že bude následovat „povinná“ přestávka 
a jiná omezení, která jsou v rámci zákona o zaměstnanosti a politik zaměstnanosti 
Úřadem práce praktikována. 

Tato realita života provází cílovou skupinu od doby, kdy ukončí školní docházku. 
Patří k základním životním zkušenostem od raného dětského života, kdy pracující 
rodič či rodiče jsou často ojedinělou rodinnou událostí. Fatalismus a smíření se si-
tuací, která jej obklopuje a která zároveň tvoří často jedinou možnost, jak přežít, je 
doprovodným a často určujícím znakem dalšího vývoje. 

První krize života naší cílové skupiny jsou neúspěchy školního základního vzdě-
lání. Ojedinělé příklady úspěšných jedinců jakoby spíše potvrzovaly opak, že tudy 
se život ubírat nebude. „Neúspěšné“ generace našich klientů disponují nicméně 
schopností adaptace. Dokáží minimalizovat své potřeby a „hybernovat“ s příjmy 
hmotné nouze stejně dobře, jako naopak prosperovat po svém v případech příjmů 
násobně vyšších plynoucích z pracovních či jiných ekonomických aktivit. Jsou vždy 
připraveni se adaptovat na příjem hmotné nouze s vědomím, že toto je jejich život-
ním údělem, a takto mají šanci znovu a znovu přežít.

Za 13 let práce s touto cílovou skupinou se znám s naprostou většinou jednotliv-
ců a rodin. Za celé období nenastala objektivně situace, která by realisticky zname-
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nala možnost dlouhodobého překonání popisovaného životního cyklu těchto lidí. 
Jejich dlouhodobá ekonomická stabilita je realisticky odvozena ne od možného 
příjmu z pracovního poměru, ale paradoxně od schopnosti dostát základnímu po-
žadavku současné praxe Úřadu práce, kterým je splnění návštěvní povinnosti 
u zprostředkovatele(ky) práce v daném termínu a daném čase, tedy zabránění pře-
rušení evidence, které pokud nastane, znamená periodu vážné existenční krize. 

Tento jev považuje předseda sdružení za zásadní. Zásadní v tom, že udržuje 
na Javornicku, jakož i ve všech obdobných případech tisíce lidí a rodin ve stavu, 
kdy stát nemá a nenabízí jiné řešení, než velmi sporadickou (geograficky) sociální 
službu vykonávanou prostřednictvím svých institucí a institutem poskytovatelů so-
ciálních služeb. Jak státní sociální systém, tak jeho nástroje, ke kterým poskytová-
ní sociální služeb ze zákona patří, dle přesvědčení předsedy sdružení naprosto 
neřeší systémovou potřebu klientů, naopak v mnoha případech je nápomocno vy-
tváření klientely pro sociální služby (časté vyřazování z evidence, které se periodic-
ky stává jakoby „výchovným nástrojem“ k odpovědnosti v rukou jinak nezaintereso-
vaných úředníků Úřadu práce). Sociální služby jako je sociální rehabilitace, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, azylové domy a řada dal-
ších doplňujících služeb sice zmírňují a změkčují dopady sociální závislosti a života 
v hmotné nouzi, ale naprosto nic systémově neřeší. Jejich síť a poskytování je vy-
tvořeno zcela nesystémově tím, jak dochází k registraci jednotlivých poskytovatelů 
nekoordinovaně. (O. s. Ester záměrně zvolilo za místo svého působení Javornicko 
a okres Jeseník, protože od počátku bylo jasné, že statut tohoto regionu se v dlou-
hodobé perspektivě nezmění). Navíc síť poskytovatelů nikdy nebude korespondo-
vat s potřebami právě proto, že není systémově řešena. 

Třináctiletá praxe o. s. Ester jednoznačně potvrzuje popisovanou problematiku 
a popisované řešení. Několik stovek mladých mužů a žen v posledních 6 letech 
získalo odborné vzdělání a dosáhlo odborné kvalifikace v různých oborech. Tito 
lidé řadu let prokazovali při všech poskytnutých příležitostech, že jsou schopni 
dalšího rozvoje a především, že získané a osvojené pracovní návyky a dovednosti 
jim změnily pohled na realitu jejich možností. Přesto, že se i nadále potýkají pravi-
delně a periodicky s příjmem sociálních dávek v obdobích, kdy nejsou zaměstnáni, 
jsou do velké míry orientováni a odhodláni alespoň intelektově (psychologicky) své 
postavení udržet a nepropadnout opětovnému přijetí sociální závislosti v tomto 
smyslu. Tuto zkušenost a tento fakt lze považovat za rozhodující při obhajobě a vo-
lání po re-orientaci nejen sociálních služeb určených této cílové skupině, ale přede-
vším po tvorbě politik, které budou klást důraz na pravidelné, dlouhodobé a udrži-
telné vytváření a podporování pracovních míst určených této cílové skupině.

Veřejně prospěšná pracovní místa a povinnost obcí je vytvářet a podporovat 
patří neodmyslitelně k hodnotám nejen Ameriky a převážné většiny států Evropy. 
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Nepatří bohužel k praxi převážné většiny našich samospráv a nepatří především 
k prioritám a systémovému řešení politiky zaměstnanosti této cílové skupiny Úřa-
dem práce, potažmo Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tak jako nepatří k zá-
kladním povinnostem samospráv „pečovat“ o své méně úspěšné či naprosto neú-
spěšné obyvatele, tak je nasnadě, že není v dohledu možnost zásadní změny 
ve všech regionech, které svou charakteristikou početné dlouhodobě nezaměst-
nané a nezaměstnatelné populace patří k problémovým oblastem současné České 
republiky. Přitom „péčí“ a „pečováním“ je nadto myšleno vytvoření příležitostí pra-
covní a ekonomické seberealizace a tolerantního prostředí.

Tvorba pracovních míst a doprovodné aktivity o. s. Ester pro 
cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob
V roce 2000 realizovalo o. s. Ester první investiční projekt z řady PHARE. Ve spolu-
práci s městem Javorník se sdružení stalo realizátorem rekonstrukce rozpadající se 
bývalé německé národní školy v horské obci Zálesí. Cílem projektu bylo zachovat 
budovu, kterou svépomocí postavili obyvatelé této obce po první světové válce, 
a vybudovat a provozovat v obci sociální zázemí určené několika (méně než 20) 
trvale žijícím seniorům a zároveň vytvořit domov – komunitu pro klienty sdružení, 
kteří procházeli psychosociální terapií a rehabilitací, která je jednou ze základních 
činností sdružení. 

Realizace díla byla uskutečněna během 6 měsíců výhradně dobrovolnými stu-
denty mezinárodních brigád (léto 2000), denní spoluprací s výchovnými ústavy Vid-
nava a Žulová a dobrovolnými pracovníky, respektive lidmi vykonávajícími v té době 
náhradní vojenskou službu. Práce se účastnili členové sdružení a řada přátel sdru-
žení. Budova určená k demolici byla v září 2000 obydlena svými klienty – členy te-
rapeutické komunity, kteří se v rámci svých možností také podíleli na obnově a re-
konstrukci. V dalším období (do roku 2006) tuto komunitu rozšířil pobyt řady 
romských dětí, které přicházely a byly do komunity přijaty v situacích, kdy hrozilo 
jejich umístění v dětských domovech. Celkem se v zařízení v průběhu řady let vy-
střídalo 14 dětí, často i s víceletým pobytem. Všechny se nakonec vrátily zpět 
do svých rodin. Řada z nich dnes již má vlastní rodiny. Někteří mladí později pod-
lehli poměrům, které dále zažívali ve svém přirozeném okolí. Realizace projektu 
a následný život v nejtěsnější blízkosti romských rodin a desítek lidí s nejrůznějšími 
osudy nejen poznamenaly celou orientaci o. s. Ester a řadu jeho vedoucích pracov-
níků, ale podnítily vytvoření velice solidního základu pro názorovou a hodnotovou 
orientaci vyznávanou o. s. Ester a vnímanou širokým okolím a spolupracujícími 
partnery.

Celkem o. s. Ester realizovala několik desítek větších či menších projektů, které 
vedle podpory pro cílovou skupinu vždy přinášely také pracovní místa určená lidem 
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tvořícím cílovou skupinu. Konkrétně je možné vzpomenout na rekonstrukci bývalé-
ho německého hotelu, zcela vybydleného, který se v době příprav rekonstrukce 
stal svépomocným domovem bezdomovců Javorníka. Rekonstrukce byla opět 
provedena z 90 % svépomocí klienty pracovní rehabilitace, Romy, lidmi, kteří pře-
konali psychické onemocnění, mladými dospělými. Projekt byl realizován v roce 
2003 pod názvem Tréninkový dům (zkratka TREND), dnes je administrativním síd-
lem sdružení a ve třech patrech domovem dvou komunit psychicky nemocných lidí. 
Tento projekt byl realizován poprvé ve spolupráci s Úřadem práce, který podpořil 
několik pracovních míst pro cílovou skupinu Romů. Ve svých 46 letech zde poprvé 
v životě legálně pracoval romský otec 7 dětí. Do té doby svého otce děti nikdy ne-
viděly vstávat do práce.

Sdružení vybudovalo s podporou řady projektů velmi kvalitní a profesionální vý-
cvikové dílny, stolárnu a výcvikovou pilu, opravárenskou dílnu s kovárnou a po-
stupně vznikala řada trvalých výcvikových pracovišť. Systematicky a cíleně byl 
každý zpracovaný projekt orientován na naplňování základních potřeb cílové sku-
piny – rozvoj osobnosti, získání či obnovení kvalifikace a možnost obživy na zákla-
dě vykonávané práce – pracovního poměru. Každoročně vznikala řada (několik 
desítek) pracovních míst pro cílovou skupinu. Tato místa vznikala jednak v rámci 
konkrétních projektů, jednak jako místa veřejně prospěšných prací s podporou 
Úřadu práce Jeseník, a v poslední době také jako výsledek aktivit sdružení, kdy se 
sdružení podílelo na vytvoření pracovních míst z vlastních či propojených nezisko-
vých aktivit. 

V letech 2013/2014 je pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných v o. s. 
Ester (déle než 5 měsíců v evidenci jako uchazeč) vytvořeno celkem 35 pracovních 
míst s podporou Úřadu práce a 23 pracovních míst je vytvořeno projekty OP LZZ. 
Ani jedno z těchto pracovních míst není bez přidané hodnoty ve formě předchozí 
rekvalifikace, pracovního odborného tréninku a především ve výkonu řady různých 
odborných prací. Toto je možné realizovat proto, že organizace cíleně a dlouhodo-
bě věnovala obrovské úsilí přípravě těchto možností. Bez výcvikových pracovišť 
a odborných dílen, bez souběhu specificky orientovaných projektů, které jsou za-
měřeny na tvorbu pracovních míst a zaměstnávání, by o. s. Ester byla ve stejné si-
tuaci jako stovky jiných nestátních neziskových organizací, které v obdobné situaci 
chtějí problém sociálního vyloučení řešit, jsou však bohužel odkázány povětšinou 
na realizaci asistencí, poradenství a individuálního přímého působení u klientů bez 
popisovaných zásadních možností realizovat základní potřeby nutné k proměně 
sociálního, závislého klienta na odpovědného, svébytného občana. 

Život s cílovou skupinou, praxe mnoha let a současný vývoj postavil občanské 
sdružení Ester do situace, kdy stojí za tezí, že samotný výkon sociálních služeb 
kořeny vedoucí k chronickým vážným celospolečenským problémům, které pro-
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žívá cílová skupina i většinová společnost, nevyřeší a v principu ani neřeší. Spo-
léhání na sociální služby jako nástroj vedoucí k zásadní možné změně je liché, 
zavádějící a často vzbuzující projev nevole a rozdělení i tam, kde se má jednat 
o partnerské spolupracující vztahy, například mezi obcemi a poskytovateli sociál-
ních služeb. 

Ke klimatu podpory zaměstnanosti v o. s. Ester nesporně patří odborné vzdělá-
vání, získání odborné kvalifikace a řada akreditovaných rekvalifikací. Každoročně 
prochází těmito aktivitami více než 100 osob, mužů i žen. Jestliže v minulosti byli 
účastníky převážně muži, v posledních letech jsou to ženy. I v této oblasti je však 
na dohled „zeď nářků“. Titulky z novin hlásají: „Ani pět rekvalifikací nezajistí práci“ 
a je popisována situace, kterou „systém“ vytváří. Nezaměstnaní jsou vystavování 
„náborům“ do nejrůznějších kurzů a projektů. Tato situace přetrvává již několik let. 
Je jasné, že „zásoby“ klientů jsou vyčerpány a je také jasné, že pokračování v této 
cestě je nic neřešící a přinášející řadu oprávněné kritiky nejen od členů cílové sku-
piny, ale od samospráv a většinové společnosti, která vnímá nesystémovost, nere-
álnost a bezcílnost tohoto počínání. To vše jen proto, že na konci tohoto procesu 
chybí pokračování – vytvořená pracovní místa, která jsou upravena potřebám cílo-
vé skupiny, která jsou přínosem pro komunity malých obcí a měst, která nepřidá-
vají další náklad starostí chudým obcím, kde je jediným zaměstnancem starosta(ka). 
Ideální reálný stav neexistuje, je však otázkou, zda současný stav je vůbec odpově-
dí na potřeby cílové skupiny a očekávání společnosti.

 
Jak dál, zvláště bez podpory veřejnosti a samospráv
Popsaná cesta o. s. Ester při řešení základních potřeb cílové skupiny ukazuje, že 
možnost existuje. Je třeba vytvořit z průzkumné a pilotně ověřované strategie regu-
lérní politiku odstraňování chudoby, je to však otázka politické vůle.

Otázkou stejné důležitosti je i strategie pokračování v sociálních celospolečensky 
prospěšných aktivitách v regionech postižených chronickou ekonomickou a soci-
ální stagnací. V těchto situacích se aktivní sociálně orientované a v sociální oblasti 
činné organizace dostávají do pozic, kdy jsou vnímány jako ty, které svou podporou 
cílové skupiny vyvolávají sociální tření a sociální netolerantnost. Většina nesouhlasí 
se způsobem „nezasloužené podpory“ menšině, tak jsou totiž sociální práce a so-
ciální služby zvláště širokou veřejností vnímány.

Ať již je postoj veřejnosti a samospráv k těmto organizacím negativní z různých 
důvodů, pramenících z odlišného vnímání postojů, jiných úhlů pohledu a hodnocení 
priorit společnosti i svých vlastních, kritickou otázkou k zodpovězení zůstává princip 
potřebnosti sociální práce na jedné straně a její izolovanost a “nechtěnost“, která je 
často velmi hlasitě většinovou lokální společností komentována a nevybíravě prokla-
mována na straně druhé. Tyto nic než negativistické proklamace nenabízejí žádné 

Prostupné zaměstnávání

101



reálné řešení a pokud jsou v mezích zákona, jsou jako „zákonné“ strpěny i tam, kde 
přináší byť v mezích zákona zmatek v myšlení a zatemnění principiálních hodnot, 
na kterých jsou položeny základy demokratických svobodných společností.

Otázkou zůstává, kdo, pro koho a na jakém základě je v České republice dále 
garantem realizace sociální práce a s ní propojených a odvozených činností. Jest-
liže garantem je stát, jestliže vykonavatelem je v našich případech také sociální 
poskytovatel, je potřeba, aby stát velmi hlasitě, rozhodně a jednoznačně tuto ga-
ranci proklamoval. Je potřeba stanovit, zda obce – samospráva mají právo určit, 
jaké sociální aktivity se budou v obci či městě s jejím souhlasem vykonávat. Samo-
správa trpí pocitem, že toto právo nemá a měla by jej mít, asi stejně, jako může trpět 
tím, že fotbalisté obce kopou jen nejnižší soutěž místo extraligy… Otázka potřeb-
nosti, objektivní a adresné odpovědnosti za realizaci státní sociální politiky v po-
sledním období nutně potřebuje jasnou a hlasitou odpověď ze strany státu. Obce 
a města zjevně odmítají současnou státní sociální politiku všude tam, kde negativ-
ní, popsané jevy jsou patrné a situace cílové skupiny i nadále zůstává neutěšená.

 http://www.esterzalesi.eu/

 dobrá praxe xIv.

Příležitost dělá(t) zaměstnance
Na základě informací od lokálního konzultanta Agentury pro sociální začle-
ňování Martina Navrátila zpracovala Gabriela Melková

„Příležitost dělá(t) zaměstnance“10 je regionálním individuálním projektem reali-
zovaným v době od 1. května 2013 do 31. srpna 2015. Projekt je realizován Úřadem 
práce ČR, krajskou pobočkou v Moravskoslezském kraji v partnerství s Agenturou 
pro sociální začleňování. 

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní 
na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě, kteří žijí 
v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Jedná se o osoby, 
které jsou sociálním vyloučením již postiženy nebo jsou sociálním vyloučením bez-
prostředně ohroženy. Stigmatizace prostředím, v němž tito lidé žijí, má vliv na jejich 
ztížené postavení na trhu práce.

10  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/realizovane_projekty/prilezitost_dela_t__zamestnance 
http://www.esfcr.cz/projekty/prilezitost-dela-t-zamestnance
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Do projektu bude zařazeno celkem 200 osob z cílové skupiny, pro minimálně 
60 z nich budou nově vytvořena pracovní místa, dalších 60 bude podpořených 
v jiných režimech (vyhrazená místa, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa), ale prostředky mohou být rezervované pro všechny účastníky pro-
jektu (200), podpora může trvat až 20 měsíců.

Hlavním cílem projektu je vytipovat vhodné uchazeče splňující podmínky cílové 
skupiny, podpořit je v dalším rozvoji prostřednictvím individuálního přístupu, moti-
vačních aktivit, poradenství, profesního vzdělávání, terénní asistence a integrovat je 
do pracovního procesu. 

Základním principem projektu je poskytnutí intenzivní individuální pomoci jak jed-
notlivcům, tak celým rodinám žijícím ve znevýhodněném prostředí sociálně vylou-
čených lokalit, a zabezpečení komplexních služeb vedoucích k získání zaměstnání 
a podpoře pracovních míst.

Přehled klíčových aktivit:
KA č. 01 Projektové řízení 
KA č. 02 Výběr účastníků do projektu 
KA č. 03 Diagnostika 
KA č. 04 Průběžné poradenství, včetně terénní práce 
KA č. 05 Motivační kurz 
KA č. 06  Rekvalifikační kurzy (na jejich výběru se podílela Agentura pro sociální 

začleňování)
KA č. 07 Zprostředkování a terénní práce 
KA č. 08 Doprovodná opatření 
KA č. 09 Workshop, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

Inovativním prvkem projektu je zapojení neziskového sektoru – na pozici pracov-
ních poradců budou působit zaměstnanci Úřadu práce z prostředí neziskových 
organizací, kteří mají znalosti o potřebách osob žijících v daných oblastech, bu-
dou v kontaktu s psychology a právníky Úřadu práce, Úřad práce sestaví reálný 
realizační tým a bude v kontaktu s cílovou skupinou. Celkem bude takto zaměst-
náno šest pracovních poradců na úvazek 1,0 s možností většího počtu zkráce-
ných úvazků. 

Pracovní náplň pracovního poradce:
• vybírá motivované účastníky do projektu a vytváří jejich portfolio,
• poskytuje individuální poradenství, analyzuje překážky vstupu na trh práce, reali-

zuje pracovní diagnostiku a poradenství,
• hledá pro klienty uplatnění na lokálním trhu práce,
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• asistuje při vstupu do zaměstnání po dobu 3 měsíců,
• zapojuje se do lokálních sítí zaměstnanosti,
• aktivně spolupracuje se zaměstnavateli. 

Zahájení aktivit pro cílovou skupinu probíhá od září 2013.
 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/realizovane_projekty/prilezitost_

dela_t__zamestnance

 http://www.esfcr.cz/projekty/prilezitost-dela-t-zamestnance

 dobrá praxe xv.

Pracovní parta Diakonie Vsetín
Zpracovala Marta Doubravová, vedoucí služeb sociálně vyloučeným Diako-
nie ČCE – střediska Vsetín

Následující text nebude pojednávat o pracovním kolektivu Diakonie ČCE – středis-
ko Vsetín, ale o projektu s názvem Pracovní parta, který byl Diakonií Vsetín realizo-
ván od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2011. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost.

Jak projekt vznikal
Vsetínské středisko Diakonie oficiálně vzniklo v červenci 2004. Jednou z oblastí, 
na kterou se středisko zaměřilo, byla sociální práce v romské komunitě. Nejdříve 
vzniklo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, následně vznikaly aktivity pro 
děti v předškolním věku a jejich rodiče. V roce 2007 se aktivity určené rodinám 
transformovaly do sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, přičemž vý-
znamná část aktivit se soustředí na podporu integrace dětí do hlavního vzděláva-
cího proudu.

Sociální práce s mladými lidmi i rodinami nás vždy vracela k řadě otázek typu: 
Jak pomoci zvýšit finanční příjem rodin? Jak je činit méně závislými na sociálních 
dávkách? Jak řešit diskriminaci Romů na trhu práce? Tyto a další otázky nás vedly 
k úvahám o novém projektu.

Přemýšlení o projektu formovala mimo jiné naše zkušenost jakožto zaměstnava-
tele Romů – v našem týmu vždy byli zaměstnáni minimálně 1 až 2 členové sociálně 
vyloučené romské komunity. Na vlastní kůži jsme zažili, že jsme museli v mnohých 
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situacích hledat nestandardní způsoby řešení různých problémových situací. Per-
sonální práce s těmito pracovníky byla jednoznačně náročnější.11 Budoucí projekt 
tedy měl tuto skutečnost zohledňovat.

Při tvorbě projektu jsme se snažili poučit z chyb druhých, resp. zohledňovali 
jsme to, co kritizovali účastníci jiných projektů zaměřených na řešení nezaměst-
nanosti Romů, nebo co jsme sami vnímali jako problémová místa. Jedna z nej-
častějších výtek ze strany účastníků projektu zněla: „To, co jsme dělali na kur-
zech, jsme v práci vůbec nepoužili.“ Nebo: „Na co jsem se učil práci 
s křovinořezem, když jsem pak jen zametal chodníky?“ Kritika byla směřována 
i k tomu, že lidé museli hodně dlouho chodit na kurzy, ale práce, a tedy i výdě-
lek byly v nedohlednu. I naše zkušenosti ze sociální práce potvrzovaly, že vytr-
valost a plánování v dlouhodobějším horizontu nejsou silnou stránkou členů 
romské komunity.

Tak vznikly základní obrysy projektu.

Projektové aktivity
Celý projekt jsme rozpracovali do tří klíčových aktivit. První aktivitou bylo zaškolení 
zájemců o zaměstnání a následný výběr členů „pracovní party“, kteří získají pracov-
ní smlouvu.

Před zahájením školení probíhala intenzivní terénní práce, při které jsme předá-
vali informace o chystaném projektu. Zde jsme vycházeli ze znalostí komunity a na-
vázaných kontaktů při sociální práci. Významnou postavu představoval tzv. předák, 
člen realizačního týmu, který žil v romské komunitě. Právě on zaštítil celou terénní 
práci. Základní informace o projektu a ziscích pro účastníky projektu dostali zájem-
ci na dvou informačních schůzkách. Jedna z nich se konala v lokalitě na okraji 
města, kde žije větší část vsetínských Romů, druhá se pak konala v prostorách 
Diakonie v centru města, které jsou dobře dostupné ostatním členům romské ko-
munity.

Následovalo školení v rozsahu 50 vyučovacích hodin, kterého se účastnilo 12 
osob (z toho 10 kurz úspěšně absolvovalo). Školení proběhlo v deseti pracovních 
dnech po sobě. Mělo do jisté míry simulovat pracovní proces, proto také bylo smě-
řováno do dopoledních hodin (začátek vždy v 8:00, hodinová dotace jednotlivých 
dnů se mírně měnila).

V rámci první hodiny byli účastníci seznámeni s projektem a také konkrétně s tím, 
jak bude probíhat školení a jaká budou hodnotící kritéria, podle nichž budou vybrá-
ni členové pracovní party, kteří získají pracovní smlouvu. Pravidla výběru jsme se 

11  Některé mechanizmy, které takto vznikly, jsme pak uplatňovali i při personální práci s některými dalšími pracovníky Diakonie Vsetín, kteří 
pocházeli z „neromských“ sociálně ohrožených rodin.
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snažili formulovat jednoznačně, konkrétně, měřitelně, tak, aby každý z účastníků 
měl ve svých rukách to, zda uspěje, či nikoli.12

Po obsahové stránce jsme řadily témata, která účastníci jednoznačně využijí 
v pracovním procesu. I modelové situace byly vybírány z pracovního prostředí. 
Hlavní témata školení byla tato: bezpečnost práce, očekávané zisky pro účastníky 
i jejich rodiny, komunikační schopnosti, řešení krizových a konfliktních situací, s ni-
miž se potenciálně člověk může setkat v pracovním procesu, osobnostní typologie, 
příprava na konkrétní pracovní činnosti a příprava na vedení potřebné dokumenta-
ce v práci.

Aktivita byla ukončena výběrem 4 nejúspěšnějších účastníků školení a udělením 
osvědčení všem úspěšným absolventům školení.

Protože došlo k tomu, že po necelém čtvrtroce 2 členové pracovní party z práce 
odešli a byli nahrazeni dvěma náhradníky, rozhodli jsme se, že uskutečníme ještě 
druhé kolo vzdělávání, aby v případě dalšího výpadku pracovníků pracovní party 
byli další náhradníci, kteří by mohli případná uvolněná místa zaplnit. Druhé školení 
probíhalo bez zásadních změn, pouze jsme se využili toho, že ÚP vybíral osoby 
do rekvalifikačních kurzů. Protože výběr probíhal formou osobních pohovorů, byla 
část vzdělávacího semináře věnována přípravě na tyto rozhovory.

Druhou aktivitou pak byla činnost pracovní skupiny.13 Ve spolupráci s Městem 
Vsetín jsme navázali spolupráci s firmou, která se stala konečným zaměstnavate-
lem členů pracovní party (tzn., že členové pracovní party nebyli zaměstnanci Dia-
konie, ale přímo stavební firmy; Diakonie z projektu hradila mzdy členů pracovní 
party, případné bonusy hradila firma z vlastních prostředků). Původně bylo pláno-
váno, že práci pracovní partě bude zadávat předák. Zde došlo ke změně – práci 
zadávali členům pracovní party přímo mistři dané firmy (standardně jako všem 
ostatním zaměstnancům). Kvůli tomu, že zaměstnavatelem nebyla přímo Diakonie, 
musel předák mnohem intenzivněji komunikovat se zástupci zaměstnavatele a řešit 
různé problémy, které se během realizace projektu objevovaly. Předák výrazným 
způsobem pomáhal při zajišťování pravidelné docházky zaměstnanců do práce 
a řešení různých absencí, žádostí o náhradní volno či dovolenou.

Členové pracovní party, kteří byli zaměstnáni u firmy alespoň 3 měsíce, obdrželi 
potvrzení o době zaměstnání včetně stručného hodnocení a případného doporu-
čení pro potenciální další zaměstnavatele.

12  Kritéria výběru: účast na školení a dochvilnost, aktivita při seminářích, kvalita plnění zadaných úkolů, spolehlivost (každý den si účastníci 
měli donést něco, co bylo během školení využito nebo nějak s ním korespondovalo – dostávali konkrétní zadání), nekonfliktnost

13  Oproti původní projektové žádosti došlo k významným změnám. Více informací o původním plánu viz publikace M. Doubravová, V. Kucha-
řová, H. Skalková, D. Žárský: Pracovní parta. Zpráva z realizace projektu Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Vsetín: Dia-
konie ČCE – středisko Vsetín. 2011.
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Při realizaci této aktivity hrála důležitou roli sociální pracovnice: komunikovala s čle-
ny pracovní party i s předákem a pomáhala jim při řešení různých problémů, které 
se objevovaly. Poskytovala konzultace, snažila se členy pracovní party motivovat 
k pravidelné docházce do práce, vysvětlovala jim různé situace v širších souvislos-
tech (např. členové pracovní party vnímali určité situace jako diskriminační, ale když 
jim sociální pracovnice situaci podala v širším kontextu, uvědomili si, že nejde o dis-
kriminaci, ale o jiný typ problému).

Součástí aktivity byly i pravidelné porady realizačního projektového týmu se čle-
ny pracovní party. Porady se konaly minimálně jedenkrát měsíčně a probíhala refle-
xe uplynulého období. Prostor byl věnován zejména problémům, se kterými se 
členové pracovní party setkávali, které se jim dařilo řešit, nebo s nimiž naopak po-
třebovali pomoci.

Tato aktivita trvala 1 rok.

Poslední projektovou aktivitou byla analytická a závěrečná etapa. Sociální pracov-
nice pracovala s členy pracovní party na tom, aby si zaměstnání udrželi nebo zís-
kali jiné pracovní místo. Probíhalo celkové hodnocení projektu a sumarizace po-
znatků a zkušeností. Vznikla tak brožura Pracovní parta. Zpráva z realizace 
projektu Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.14 Publikace obsahu-
je podrobný popis realizace projektu, snažili jsme se zde zachytit dobrou praxi i to, 
co jsme vnímali jako problémy či chyby. Brožura obsahuje také kazuistiky, hodno-
cení projektu ze strany členů pracovní party, lektorů, realizačního týmu, spolupra-
cující firmy a sumář doporučení.

Pracovní parta s časovým odstupem
Jak projekt hodnotíme s časovým odstupem? Projekt vnímáme jako užitečný a pří-
nosný. Jeden z členů pracovní party (nebyl to však Rom) získal navazující pracovní 
smlouvu, druhý pracovník dostal nabídku práce ve firmě jako OSVČ, čehož využil. 
Další člen pracovní party získal zhruba za 1 rok zaměstnání u jiné organizace. Je-
den absolvent kurzů získal zaměstnání asi rok po skončení projektu. Muž, který se 
stal členem pracovní party, ale sám pracovní poměr ukončil, opakovaně svého 
rozhodnutí lituje. Stále se ptá, zda nechystáme podobný projekt. I díky další pod-
poře ze strany sociálních pracovníků je u něj vidět zásadní posun v náhledu na ži-
vot, snaží se aktivně řešit své problémy, zapojuje se do komunitních akcí a sám 
vykonává dobrovolnou práci. Mluví o tom, že zkušenost z pracovní party je pro 
něho hodně důležiáé, že některé věci pochopil

14  M. Doubravová, V. Kuchařová, H. Skalková, D. Žárský: Pracovní parta. Zpráva z realizace projektu Integrace sociálně vyloučených skupin 
na trhu práce. Vsetín: Diakonie ČCE – středisko Vsetín. 2011. 102 s. ISBN 978-80-260-0127-0. Brožuru je možné získat v Diakonii 
Vsetín.
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Jeden z členů pracovní party, s nímž jsme mluvili před zpracováním tohoto pří-
spěvku, hodnotí projekt jednoznačně pozitivně. Nevzpomínal si moc na obsah 
vzdělávání, ale říkal, že mu projekt změnil život. Získal práci, zlepšil finanční situaci, 
i díky projektu získal větší byt, mohl si dovolit více věcí. Ačkoli po skončení projektu 
ztratil práci, tato pracovní zkušenost a možnost napsat do životopisu, že byl legálně 
zaměstnaný, mu pomohly při získání nového zaměstnání. Tento muž si také uvědo-
muje, že díky projektu a zaměstnání získal víc sebevědomí a naučil se lépe jednat 
s lidmi. V této oblasti se přestal bát. Když se zamýšlel nad srovnáním kurzu v pro-
jektu Pracovní parta s ostatními kurzy, které absolvoval, hodnotil školení Pracovní 
party jako jednoznačně nejlepší – získal práci.

Oslovili jsme také ředitele organizace, která zaměstnala dva muže, kteří prošli 
školením v projektu Pracovní parta (a jeden z nich byl členem pracovní party s pra-
covní smlouvou). Ředitel byl i u výběrového řízení na obsazení pracovních míst. Dle 
svého názoru nedokáže posoudit, zda projekt nějak mohl zvýšit u těchto mužů 
šance na úspěch ve výběrovém řízení. Ale jednoznačně bylo prý znát, že s nimi již 
někdo „pracoval“ a mají zkušenosti. Předchozí pracovní zkušenosti rovněž byly 
do jisté míry brány v úvahu, i když to nebyl klíčový bod, který by rozhodoval o při-
jetí/nepřijetí daného uchazeče.

Již po skončení projektu se nám však nedostalo příliš kladného hodnocení ze 
strany spolupracující firmy. Ačkoli její představitelé mluvili o tom, že projekt byl uži-
tečný ukázal, že Romové umí pracovat a pomohl začlenění Romů do pracovního 
procesu – bylo to podle nich náročné., po zkušenostech s projektem se proto 
spíše klonili k tomu, že by podobný projekt již nechtěli realizovat.

Kudy dál?
Tuto otázku si stále klademe a odpověď hledáme.

Projekt Pracovní parta nám potvrdil, že významným momentem při zaměstnává-
ní Romů ze sociálně vyloučených komunit je vůle zaměstnavatele – pokud zaměst-
navatel chce zaměstnat osoby ze sociálně vyloučené romské komunity a je si plně 
vědom potřeby specifického přístupu k těmto pracovníkům (dostatečný časový 
prostor pro zapracování – až v řádech měsíců), pak je to možné. Šanci, že takový-
to pracovník bez předchozích pracovních zkušeností a dlouhodobé podpory uspě-
je na trhu práce, hodnotíme jako velmi malou. 

Možný, leč rizikový prostor představuje sociální podnikání. Jinou možností je 
pak získávat pro myšlenku užitečnosti zaměstnávání osob ze sociálně vylouče-
ných komunit manažery firem, kteří by byli ochotni zlomek „svého byznysu“ obě-
tovat v dnešní době nepříliš oblíbenému „obecnému blahu“ (tzn., že přes veškeré 
problémy s tím spojené zaměstnat „méně perspektivní“ pracovníky). Ano, je to 
utopie… 

108

Manuál dobrých praxí



Novátorskou cestou vpřed by mohla být i nová pracovní pozice ve firmách – ně-
kdo jako předák a sociální pracovník (v jedné osobě) v pracovní partě. Byl by to 
člověk, který by pomáhal řešit sociální problémy pracovníků, motivoval by je, do jis-
té míry by vykonával i kontrolu, pomáhal řešit různé konflikty a nedorozumění, mohl 
by zajišťovat i průběžné vyplácení záloh na mzdu ad. Odlehčoval by tak personalis-
tům, manažerům, mistrům, podporoval pracovníky a napomáhal tomu, aby vše 
klapalo, jak má.

Další možnosti by mohly nastartovat nepopulární legislativní změny – obdobně 
jako fungují chráněné dílny pro osoby s různým zdravotním či mentálním handica-
pem, mohly by existovat chráněné dílny pro osoby se sociokulturním handicapem. 
Zde by pak mohli lidé získávat zkušenosti a dovednosti, které by jim zvýšily šance 
na úspěch na otevřeném trhu práce.

Rovněž vnímáme, že chybí motivační mechanizmy pro nezaměstnané. Velmi 
často se setkáváme s tím, že nezaměstnaný od nás chce pouze „razítko“, že shání 
práci, ale faktický zájem opravdu nevidíme.

Tolik několik našich vizí, které vznikají při diskusích nad otázkou „Kudy dál?“ Této 
otázce se věnuje nesčetné množství studií a odborníků a zodpovězení otázky není 
předmětem tohoto textu.

 http://www.diakonievsetin.cz/projekty-diakonie-vsetin/ukoncene-projekty/

pracovni-parta/

 http://www.diakonievsetin.cz/projekty-diakonie-vsetin/ukoncene-projekty/

pracovni-parta/pracovni-materialy/

 dobrá praxe xvI.

Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně 
vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý 
vrch

Část 3: NEJLEPŠÍ UČEBNOU JE PRACOVIŠTĚ
Zpracovaly Světlana Davidová, sociální pedagog, a Marta Břehovská, metodik

„Nejlepší učebnou je pracoviště“ je název jedné ze sedmi sociálních služeb, kte-
ré vznikly v rámci Individuálního projektu města Chebu na změnu situace sociálně 
vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch. Službu zajišťuje 
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bfz, o. p. s., a je určena pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku od 15 do 18 let, 
kteří nemají ukončené základní vzdělání a nenastoupili do žádné formy středního 
vzdělávání. Druhou část tvoří skupina mladých, kteří po ukončení 9. ročníku 
do středního školství nastoupili, ale docházku nedokončili.

Cílem aktivity je buď vrátit mladistvé nezaměstnané do formálního vzdělávacího 
procesu prostřednictvím dokončení základního vzdělání a nástupu na SŠ, nebo je 
úspěšně umístit na legálním trhu práce i díky zprostředkování cílených akreditova-
ných rekvalifikací a praxe u zaměstnavatelů.

Aktivita bude realizována v těchto po sobě jdoucích fázích: – 9 měsíců roz-
fázovaných do jednotlivých částí projektu:
•  přípravná, zahrnující také rozhovory s rodiči a mapování rodinného prostředí klien-

tů a zjišťování rámcových podmínek – 4 týdny před zahájením kurzu;
•  poznávací (kompetence, role, volnočasové aktivity) -  8 týdnů;
•  vzdělávací (profilové předměty – dokončení zákl. vzdělání, kreativita, neformální 

vzdělávání, tzv. měkké dovednosti) – 12 týdnů;
•  praktická (exkurze, dílny, ochutnávka řemesel, praxe u zaměstnavatelů) – 12 

týdnů;
•  rozhodovací (pokračování ve studiu vhodného oboru nebo RK a vstup na trh 

práce prostřednictvím spolupracujících zaměstnavatelů). 
Během 34 měsíců aktivita podpoří min. 43 klientů, z nichž 10 si úspěšně doplní 
základní vzdělání a 14 bude úspěšně rekvalifikováno.

Hlavním záměrem celého realizačního týmu je mladým lidem nabídnout takovou 
náplň jejich volného času, aby pochopili a přijali potřebu vzdělávat se, poznat regi-
onální i jiná kulturní, sociální a pracovní prostředí, aby získali srovnání a dokázali se 
správně rozhodnout, kam chtějí patřit. Harmonogram aktivit je rozdělen do několi-
ka fází: 
• Motivační část – sebepoznání, sebehodnocení, profesní a vlastní motivace. 
• Prožitková část – rozvoj vlastních dovedností a kompetencí. 
• Vzdělávací část – individuální vzdělávání, kurz znalostí trhu práce, prevence kri-

minality a finanční gramotnost. 
• Praktická část – exkurze, praxe u zaměstnavatelů a ochutnávka řemesel. 
Při vzdělávání jsou účastníci projektu podpořeni příspěvkem na stravování v hod-
notě 30 Kč/den, který je pro ně výrazným prvkem motivace k plné účasti na aktivi-
tách.

V srpnu 2012 byly vytvořeny formuláře, které jsou v aktivitě používány v práci 
s klienty a při administraci aktivity. Všechny respektují pravidla publicity podle 
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Manuálu pro publicitu a podle schválené Metodiky projektu, zadavatelem jsou 
schváleny. 

V rámci publicity vychází každý druhý měsíc v Chebských radničních listech le-
ták, který informuje širokou veřejnost o aktivitě. Po uveřejnění letáku v tisku se lidé 
osobně nebo telefonicky dotazují, mají o vstup do projektu zájem. Stává se velmi 
často, že nemohou být zařazeni z důvodu vyššího věku. Dále jsou užitečné návště-
vy v rodinách oslovených účastníků, protože se cítí lépe ve svém přirozeném pro-
středí. U rodičů má tento projekt velký ohlas, přímo oslovená mládež často nedo-
drží slíbenou účast. Aktivita projektu se dostává do podvědomí veřejnosti také díky 
veřejným institucím jako je OSPOD na MěÚ v Chebu, pedagogicko-psychologická 
poradna, Diecézní charita, informace a letáky také obdržely základní školy a Inte-
grovaná střední škola v Chebu.

Druhá informační schůzka na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Chebu 
s případnými zájemci o poskytovanou službu proběhla po dvojicích nebo na přání 
i po jednom. Ukázalo se, že je to dobrá volba v porovnání s informační schůzkou 
z I. cyklu projektu. Na první informační schůzce byli všichni vybraní adepti v jedné 
místnosti, nikdo se nechtěl k ničemu vyjadřovat a převládal zamítavý postoj. Jeden 
druhého ovlivňoval při rozhodování o vstupu do projektu.

Na druhé informační schůzce se navázala důvěrnější a přátelská atmosféra. 
Nikdo se nebál ani nestyděl na cokoliv zeptat. Jako příklad uvádím, jak se jedna 
účastnice svěřila, že již má dítě a jestli i tak může vstoupit do projektu. Řekla 
také, že je dobře, že o tom se mnou může mluvit o samotě. Po celou dobu roz-
hovorů na informační schůzce byla na PC pouštěna prezentace s fotografiemi 
z I. cyklu projektu nazvaná „Kde jsme byli a co už umíme“. Pro oblast města 
Chebu je příznačný fakt, že na informační schůzku bylo pozváno 18 případných 
zájemců o poskytovanou službu, ale dostavilo se jich pouze 9, i když všichni 
pozvaní vědí, že jim hrozí sankce v podobě vyloučení z evidence Úřadu práce 
až na půl roku.

První a druhý cyklus se velmi lišil svým složením. V I. cyklu byli účastníci velmi 
slušní, ukáznění až pasivní. Pocházeli ze sociálně slabých, ale většinou funkčních 
rodin. Jako příklad uvádím dvě kauzy, kdy chlapec nastoupil na střední školu, ale 
zemřel mu otec, tak se musel stát oporou matce jak materiálně, tak psychicky, 
a přerušil studia. Druhý příklad je příběh dívky, jejíž rodiče zůstali imobilní a ona 
musela přerušit studia. Zůstala s nimi, aby se o ně mohla starat. Zhruba po roce, 
co byli doma a dozvěděli se o tomto projektu na informační schůzce na Úřadu 
práce Cheb, vstoupili chlapec i dívka do projektu. Tuto formu výuky přijali pro její 
časovou nenáročnost.

Do druhého cyklu projektu se zapojila mládež vedená převážně na oddělení 
OSPOD MěÚ v Chebu, pocházející z nefunkčních rodin. Spolupráce s ní byla velmi 
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náročná. Zpočátku se kolektiv i dost měnil. Většinou z důvodu špatné finanční situa-
ce v rodině museli účastníci docházku do projektu ukončit a hledat si zaměstnání 
nebo brigádu. Skupina byla celkově aktivnější ve volbě prožitkových aktivit a exkurzí.

V projektu s názvem !Zlatý vrch – nejlepší učebnou je pracoviště“ probíhají 
vzdělávací aktivity formou diskuzí a vzájemné komunikace k probíranému téma-
tu. Účastníci se naučili používat a využívat materiály, které jim usnadňují orientaci 
na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, na trhu práce, a získávají základ-
ní znalosti z pracovně právních předpisů. K výuce mohou účastníci využívat mo-
derní technologie, PC, motivační CD a multimédia. 

Součástí aktivit jsou exkurze do výrobních podniků. Navštívili firmu Playmobil 
Cz s. r. o. v Chebu, kde účastníci viděli výrobní halu, výrobní linky, proces třídění 
a balení stavebnic, sklady a proces samotného exportu. Měli možnost si vyzkou-
šet pásovou výrobu a za odměnu dostal každý malou stavebnici. Byli i ve firmě 
HB Print s. r. o. v Chebu. Provedla nás po ní vedoucí zakázkové kanceláře a uká-
zala nám celý chod tiskárny a seznámila nás s pracovním postupem při ofsetovém 
tisku. Viděli výrobní a tiskařskou dílnu, sklady a exportní halu. Každý obdržel upo-
mínkové předměty v podobě papírenského a kancelářského zboží. Velmi příznivý 
ohlas měly exkurze na pracovištích Policie ČR v Chebu, v bance, v nízkoprahovém 
zařízení Respekt nebo v K-centru, o. s., o protidrogové prevenci. Zaujala je i ex-
kurze spojená s přednáškou v Domově pro seniory. Zde měli možnost poznat 
práci jako hodnotu. 

AKTIVITY V I. CYKLU PROJEKTU

EXKURZE APT PRODUCT s.r.o.

SKALEX s.r.o.

burza škol

Domov pro seniory

NZDM Respekt

Policie ČR

PŘEDNÁŠKY GE Money Bank – finanční gramotnost

K-centrum – protidrogová prevence

arteterapie, muzikoterapie

sebepoznání, sebepojetí

PROŽITKOVÁ AKTIVITA Vánoční dekorace, betlémy, zápichy

Hallowennské dýně

Nepečené cukroví

Pavučinky z vlny
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AKTIVITY V II. CYKLU PROJEKTU

EXKURZE PLAYMOBIL CZ s.r.o.

SKALEX s.r.o.

DDM Sova

Domov pro seniory

NZDM Respekt

Policie ČR

Muzeum Cheb

psí útulek v Hraničné

HB Print s.r.o.

PŘEDNÁŠKY GE Money Bank – finanční gramotnost

K-centrum – protidrogová prevence

arteterapie, sebepoznání, sebepojetí

Probační a mediační služba

Dluhové poradeneství – zadlužení, oddlužení

ÚP – profesní orientace

PROŽITKOVÁ AKTIVITA Velikonoce – výroba zápichů a dekorací

Den matek – ozdobné květináče

Tabulky popisují přehled aktivit v I. a II. cyklu projektu. Je viditelný nárůst exkurzí 
a přednášek během II. cyklu. 

Pomalu ale jistě se tento projekt dostává i do podvědomí širší veřejnosti. S někte-
rými institucemi se hned od počátku navázala spolupráce, ve které úspěšně pokra-
čujeme. Ve třetím cyklu projektu chceme oslovit ještě více institucí, jejichž služby 
bychom mohli v budoucnu využít.

Završením cyklu jsou nejen přednášky, exkurze, výuka, ale i oblíbená týdenní zku-
šební praxe, kde mají účastníci ukázat, co umí. Účastníci byli „na zkušenou“ ve fir-
mě Skalex s. r. o v Chebu, kde se chlapci seznámili s výrobním postupem kožených 
sedacích souprav, dívky jednotlivé díly balily do fólií a připravovaly na export. Tato 
praxe se všem velmi líbila a někteří si ji přáli o týden prodloužit.

Jiní účastníci působili jako pomocní prodavači v obchodním řetězci Penny Mar-
ket v Chebu. Seznámili se s nabízeným sortimentem, vybalovali a aranžovali zboží 
do regálů nebo přeceňovali akční zboží.

Účastníci projektu si vyzkoušeli různé profese. Dívky pracovaly v hotelích jako 
pomocné pracovnice: v kuchyni krájely a připravovaly suroviny potřebné k vaření. 
Pokojské se staraly o úklid pokojů a údržbu přilehlých chodeb. Servírky se naučily 
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základy stolování a společenské etikety. Na chlapce čekala mužská profese v po-
době pomocných zednických prací na stavbě. Tuto zkušenost by v budoucnu 
mohli i využít. Na tuto praxi nebyl veliký ohlas, protože jde o fyzicky náročnou pro-
fesi a účastníci nejsou zvyklí manuálně pracovat.

Potřeba zkušebních praxí se potvrdila. V II. cyklu projektu je větší počet účastní-
ků, a tak musí být rozděleni a je jim nabídnuto více zkušebních praxí. 

Od všech zaměstnavatelů, kde byli naši účastníci na zkušební praxi, do-
stali velmi příznivé reference za ukázněnost a pracovitost. Po této dobré zku-
šenosti nám byla nabídnuta spolupráce pro účastníky i v dalších cyklech 
projektu.

TÝDENNÍ ZKUŠEBNÍ PRAXE V I. CYKLU PROJEKTU

firma Skalex s.r.o. strojírenské práce

šicí dílna

Dětský stacionář Mája výpomoc pracovnicím v sociálních službách

OD Prior pomocné prodavačské práce

Květinářství Violka pomocné floristické práce

TÝDENNÍ ZKUŠEBNÍ PRAXE V II. CYKLU PROJEKTU

firma Skalex s.r.o. strojírenské práce

baličské práce

Hotel Monika pokojská

Hotel Slavie pomoc v kuchyni

servírka

pokojská

firma Synom s.r.o. pomocné stavební práce

Penny Market pomocné prodavačské práce

Tabulky ukazují srovnání týdenní zkušební praxe v I. a II. cyklu projektu. Druhého 
cyklu se zúčastnilo více uchazečů, a tím vznikla i potřeba více praxí. Stále přetrvává 
nedůvěra ze strany zaměstnavatele. K většímu zájmu u zaměstnavatele napomáhá 
publicita jak ve formě letáčků, tak zveřejnění informací v Radničních listech města 
Chebu. 

Šest účastníků I. cyklu projektu si dalo přihlášku na rekvalifikační kurz „Prodavač-
ské práce“. Praktická část rekvalifikační praxe probíhala v prodejně PRIOR HOM 
a UNIPAP v Chebu. Pět jich vše úspěšně zakončilo písemnou, ústní i praktickou 
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zkouškou. Jedna z účastnic této rekvalifikace dostala i pracovní smlouvu 
na pracovišti, kde vykonávala praxi. Další účastnice si našla pracovní místo 
v jiném obchodním řetězci.

Ve II. cyklu projektu bylo zapojeno 9 účastníků. Čtyři účastníci z II. cyklu projektu 
se přihlásili na zvolenou rekvalifikaci „Jednoduchá obsluha hostů“. Ostatní se ne-
mohli na rekvalifikaci přihlásit, protože nesplňovali požadavky. Většinou se jednalo 
o nedodržení podmínek sjednaných ÚP a nedostavení se na předem předjednané 
pracovní schůzky, proto byli z evidence uchazečů na Úřadu práce vyloučeni. Re-
kvalifikační praxe probíhala ve dvou restauracích, kde byli všichni velmi spokojeni 
a měli radost, jakých dosahují výsledků. Všichni úspěšně zvládli písemné, ústní 
i praktické závěrečné zkoušky, kterými dokázali své znalosti a dovednosti v tomto 
vybraném oboru. Dvě účastnice po absolvování závěrečných zkoušek nastou-
pily do pracovního poměru v restauraci, kde vykonávaly rekvalifikační praxi.

Účastníci I. a II. cyklu projektu, kteří si podali přihlášku na ISŠ v Chebu, netrpělivě 
čekali na výsledky přijímacího řízení. Přijato jich bylo celkem sedm. Tři na obor typu 
H (Kadeřnice, Opravář zemědělských strojů a Zedník) a další čtyři na obory typu E 
(Potravinářská výroba). Všichni nastoupí na tyto učňovské obory v září 2013. 

V projektu nabízíme ve vzdělávací fázi kurz pro získání základního vzdělání. Je za-
hájen po dohodě s vedením školy a je upřednostněna dálková forma vzdělávání. 
V praxi to znamená, že pro každého účastníka kurzu bude zpracován jeho vzdělá-
vací plán podle Rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího plánu. 
Tato fáze kurzu nebyla v I. ani v II. cyklu projektu naplněna. Setkáváme se s napros-
tým nezájmem, protože učební obory typu E přijímají žáky i s nedokončeným vzdě-
láním. Účastníkům tedy nevadí, že nemají dokončené vzdělání, protože jim to ne-
brání nastoupit na učební obor na ISŠ v Chebu nebo na rekvalifikaci úrovně 2.

V těchto výukových a prožitkových aktivitách se bude s klienty pokračovat 
i do budoucna, protože se osvědčily v praxi. S oslovenými firmami byla navázána 
úspěšná spolupráce a byla nám v nich umožněna nejen exkurze, ale i provádění 
týdenních zkušebních praxí. V nejbližším okolí není tolik ochotných firem, které by 
toto umožnily, neboť většina firem je přesunuta za město do Průmyslového parku. 
Záměrem od I. cyklu do budoucna bylo, aby se účastníci v projektu více spolupo-
díleli na tvorbě týdenního rozvrhu, především v části návrhů workshopů, a poda-
řilo se. Mezi uskutečněné návrhy patří např. DDM Sova, psí útulek v Hraničné 
u Chebu nebo návštěva firmy Playmobil Cz s. r. o. Tyto společné akce pomáhají 
účastníkům lépe se poznat mezi sebou a sociálnímu pedagogovi v prohloubení 
vzájemných vztahů s nimi. Stále je tu velmi dobrá motivace v podobě stravenky 
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při absolvování vzdělávacích aktivit a bezplatnost všech pořádaných akcí a vý-
ukových materiálů.

Dobrá aktivní spolupráce stále trvá mezi bfz, o. p. s., a kontaktním pracovištěm 
ÚP ČR v Chebu. Dohodli jsme se na tom, aby evidovaní účastníci projektu mohli 
chodit na sjednané schůzky na Úřad práce až v odpoledních hodinách, případně si 
sjednat jiný termín schůzky. Na Úřadu práce ČR, KoP v Chebu, proběhla schůzka 
s referentkou zprostředkování práce a poradenství pro území okresu Cheb. Někte-
ří účastníci byli diagnostikováni a testováni, na jakou profesi by se měli v budoucnu 
zaměřit. S každým vybraným účastníkem byl veden soukromý rozhovor a proběhlo 
testování na PC ohledně profesní orientace.

Zlepšila se spolupráce a informovanost o dalších službách, které nabízí jiné spo-
lečnosti, které jsou zapojeny v projektu Zlatý vrch. Nejvíce spolupracujeme s Níz-
koprahovým zařízením Respekt a protidrogovou prevencí v K-centru. Ve třetím 
cyklu je nasmlouvaná přednáška o dluhovém poradenství od Diecézní charity.

Ze strany zadavatele, tj. sociálního odboru MěÚ v Chebu, je realizační tým pod-
porován potřebnými informacemi, důležitými při vlastní realizaci, pro účely publicity 
je v prostoru úřadu zřízena nástěnka, která je pravidelně aktualizována o nové infor-
mace z průběhu projektu, o pořádaných akcích a je doplněna velkým množstvím 
fotografií.

Na závěr shrnutí práce s účastníky z obou cyklů: potvrdilo se, že každý člověk je 
osobnost, se kterou je potřeba pracovat individuálně. Práce s touto mládeží vyža-
duje velké množství empatie, pochopení a vytvoření bezpečné a důvěrné atmosfé-
ry, která se dá přirovnat k  domácí. Při výuce, prožitkových aktivitách, exkurzích se 
dělalo mnoho kompromisů a ústupků jak vůči účastníkům, tak z našich vlastních 
představ, jak mají být aktivity realizovány. Nesměla ale chybět ani přísnost a dů-
slednost, pokud se v kolektivu vyskytl problém. Ke konci každého cyklu se v ustá-
leném počtu skupina po několika měsících společné práce dokázala semknout 
a vytvořit dobrý a pracovitý kolektiv.

Všichni účastníci se shodli, že tento projekt jim dal novou náplň dne. Dříve jen 
dlouho vyspávali nebo se toulali do noci venku a z nudy páchali trestnou činnost. 
Nyní vědí, že mají povinnost ráno vstát, plnit zadané úkoly podle rozvrhu, setrvat 
na učebně po celou dobu výuky. Pokud dodrží tato pravidla, čeká je odměna v po-
době stravenky, za kterou si mohou koupit jídlo. Stravenky mají hodnotu 30 Kč 
a účastníci je využívají opravdu k nákupu svačin, protože z domova přicházejí často 
hladoví. Stalo se, že se kolektiv pohádal a jeden chlapec ve vzteku odešel o deset 
minut dříve z celodenní výuky. S ostatními jsme se shodli, že je to porušení pravidel, 
a tak ztrácí nárok na stravenku. Toto rozhodnutí formou hlasování se účastníkům 
líbilo a pozvedlo jim sebevědomí, že i jejich názor má váhu. 
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Pro zpříjemnění výuky je účastníkům nabízen teplý čaj, což vítají hlavně v zim-
ním období. Spolupráce s rodinou je velmi důležitá. V I. cyklu projektu nebyla tak 
intenzivní jako v druhém. Do druhého cyklu docházeli účastníci většinou na dopo-
ručení OSPODu pro své problémové chování. Rodiče byli rádi, že se mají komu 
svěřit s problémy dětí, ale i svými. Velmi přínosná byla spolupráce dětí i rodičů 
po skončení účasti v projektu. Věděli, že se můžou přijít svěřit a poradit o svých 
problémech.

V nejbližších dnech začne III. cyklus projektu, i tento cyklus bude probíhat stej-
nou formou, ale s přizpůsobením se skupině. Potěšujícím faktem je, že nezávisle 
na sobě dva účastníci z II. cyklu projektu přišli s prosbou, jestli se mohou zapojit 
do dalšího. Schází jim určitý denní řád a skupina vrstevníků. Mladí lidé mají potřebu 
někam patřit, mít někde své místo, a chtějí být hrdí na odvedenou práci, za kterou 
dostanou náležitou odměnu.

Možnost exkurzí a praxí u zaměstnavatelů umožňuje uchazečům ujasnit si, 
co vůbec pracovní proces obnáší a jak se realita shoduje s jejich představou. 
Je zkušeností a procesem sebepoznání v tom, jak zvládají základní pracovní 
návyky, jak zvládají práci samotnou a na pracovišti také komunikaci s ostat-
ními spolupracovníky a jak dokážou respektovat pokyny nadřízené osoby. 
Pokud jsou se vším v souladu, získávají silnou motivaci k absolvování rekva-
lifikace, která jim umožní danou práci získat. Zaměstnavatelé, kteří účastní-
kům umožní praxe na svém pracovišti, často tuto možnost vítají právě proto, 
že mají možnost vyhlédnout si nového šikovného zaměstnance, mají mož-
nost ověřit si jeho dovednosti a pracovní návyky přímo v pracovním procesu. 
Pro obě strany je tato spolupráce výhodná: uchazeč může získat zaměstná-
ní, kde ví, že bude spokojený, a zaměstnavatel získá spokojeného zaměst-
nance. Určitě dobrý předpoklad k tomu, aby odvedená práce byla v požado-
vaném množství i kvalitě.

Mgr. Marta Břehovská, metodik

 http://www.bfz.cz/rootcz/projekty/kvk/nejlepsi_ucebnou_pracoviste.rsys

 http://www.bfz.cz/rootcz/projekty/kvk/nejlepsi-uceb-prac/akt-nejlepsi-

uceb-prac-1.rsys

 http://www.esfcr.cz/projekty/individualni-projekt-mesta-chebu-na-zmenu-

situace-socialne

 http://cheb.zeleni.cz/9774/clanek/nejlepsi-ucebnou-je-pracoviste/
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 dobrá praxe xvII.

RUBIKON Centrum dává lidem se záznamem v rejstříku trestů 
novou šanci
Zpracovala Lenka Ouředníčková, zástupkyně ředitelky RUBIKON Centra

Vymezení činnosti RUBIKON Centra
RUBIKON Centrum rozvíjí a uplatňuje nové metody prevence kriminality a řešení 
následků trestné činnosti. Zabývá se restorativními programy pro osoby s trestní 
minulostí od roku 1994. Nejvýznamnější předpoklady pro opětovné začlenění klien-
tů s trestní minulostí do společnosti a snížení rizika recidivy jsou pracovní uplatnění 
a pomoc při řešení dluhové situace. Proto se služby RUBIKON Centra soustřeďují 
právě na programy pro zvýšení zaměstnanosti a programy k řešení zadluže-
nosti. 

Další významnou oblastí jeho činnosti jsou programy ke zvýšení efektivity 
alternativních trestů, které realizuje ve spolupráci s Probační a mediační služ-
bou ČR. Jejich součástí je služba romský mentoring, jejímž cílem je napomáhat 
k efektivnější práci s klienty z romské minority, kterým byl uložen výkon alternativ-
ního trestu. Romští mentoři tak získávají možnost být nápomocni příslušníkům své 
komunity a v neposlední řadě zvyšovat své kompetence a možnosti pro uplatnění 
na trhu práce. 

Partnerství s dalšími organizacemi
RUBIKON Centrum spolupracuje s 25 středisky Probační a mediační služby ČR 
a 13 věznicemi. Významnými partnery organizace jsou také pobočky Úřadů práce 
ČR. RUBIKON Centrum je rovněž zakládajícím členem Aliance proti dluhům 
a od roku 2013 je i členem Asociace poskytovatelů personálních služeb. 

RUBIKON Centrum také navazuje a rozvíjí spolupráci se zástupci komerční sféry 
i neziskového sektoru. Rozšiřuje okruh spolupracujících organizací, které zaměst-
návají jeho klienty, a podporuje zapojení dobrovolníků z komerční sféry do činnosti 
organizace.

Pracovní agentura RUBIKON
Součástí RUBIKON Centra je Pracovní agentura RUBIKON zaměřená na služby 
pracovního poradenství a zprostředkování zaměstnání. Služby Pracovní agen-
tury RUBIKON jsou určeny klientům, kteří měli v uplynulých 2 letech kontakt s trest-
ní justicí (opustili vězení nebo byli odsouzeni k alternativnímu trestu). 
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Pracovní agentura pracuje s motivovanými zájemci, kteří zodpovědně usilují 
o pozitivní změnu ve svém životě. Klienti agentury procházejí pracovním poraden-
stvím, díky kterému získávají lepší přehled o situaci na trhu práce a nabídce pra-
covních příležitostí, dokážou napsat životopis a motivační dopis, zvolit vhodné cho-
vání a sebeprezentaci během přijímacího pohovoru a mluvit se zaměstnavateli 
o své trestní minulosti. Klientům dále nabízí odbornou pomoc při hledání práce 
a zprostředkování práce. Tato nabídka zahrnuje i možnost dočasného zaměstnání 
na tzv. dotovaných místech v rámci prostupného zaměstnávání. 

Pracovní agentura RUBIKON klade velký důraz na komunikaci se zaměstnava-
teli. Nabízí jim bezplatnou službu výběru vhodného a prověřeného uchazeče 
na obsazovanou pozici. Agentura sama vyhledává zaměstnavatele, pro které zá-
znam v rejstříku trestů není automaticky důvodem pro odmítnutí uchazeče. 

Služby Pracovní agentury RUBIKON jsou financovány z prostředků Evropského 
sociálního fondu čerpaných prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a prostřednictvím Operačního programu 
Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. Proto mohou být nabízeny 
bezplatně nejen uchazečům, ale i zaměstnavatelům.

Pracovní agentura působí ve 4 oblastech České republiky: Praha, Střední Čechy, 
Ústí nad Labem a okolí, Cheb a okolí.

Výsledky pracovní agentury RUBIKON
Služeb Pracovní agentury RUBIKON využilo od roku 2012 do 31. 7. 2013 více než 
300 zájemců o zaměstnání. 
• 58 % kandidátů, kteří ve výše uvedeném období úspěšně prošli profesním pora-

denstvím (což je první fáze pracovního poradenství), nalezlo zaměstnání.
• 80 % z nich v něm setrvalo i po zkušební době.
• Průměrná doba od navázání spolupráce s klientem do doby jeho nástupu do za-

městnání jsou 2 měsíce.
• V roce 2012 a první polovině roku 2013 celkem 13 klientů úspěšně ukončilo pů-

sobení na dotovaných místech, pro 5 klientek bylo nalezeno uplatnění přímo 
v RUBIKON Centru na pozici provozních asistentek; 8 klientů bylo přijato do za-
městnání spolupracujícími zaměstnavateli. 

• V současné době působí na dotovaných místech dalších 19 klientů, 3 z toho opět 
v RUBIKON Centru.

Další služby na podporu zvýšení zaměstnanosti 
Kromě služeb pracovní agentury nabízí RUBIKON Centrum klientům tzv. reinte-
grační mentoring neboli asistenci vyškoleného laika. Tuto službu poskytuje v pří-
padě, kdy klienti potřebují podporu při řešení své sociální situace. Mentorem se 
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může stát i osoba, která sama prošla těžkostmi spojenými s návratem do života 
po výkonu trestu odnětí svobody a úspěšně je zvládla.

Specifickou službou jsou tzv. startovací půjčky. Tyto bezúročné půjčky jsou 
klientům poskytovány za finanční podpory společnosti Cetelem prostřednictvím 
Nadačního fondu RUBIKON a jsou určeny na úhradu takových kurzů, školení nebo 
pracovních pomůcek, které výrazně zlepšují jejich pozici na trhu práce. 

Kromě spolupráce s klienty na svobodě navazuje RUBIKON Centrum kontakt 
s klienty také během výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí jim možnost účastnit se 
motivačních kurzů „Získej zaměstnání“, absolvovat rekvalifikační kurz, využít služeb 
dluhového poradenství nebo absolvovat Kurz k řešení zadluženosti a zvýšení fi-
nanční gramotnosti.

Pracovní agentura RUBIKON – postupy práce
Služby Pracovní agentury RUBIKON jsou popsány v  interní metodice práce, kterou 
se pracovní poradci řídí. Metodika vychází z  dlouhodobých zkušeností s restora-
tivními programy a práce s cílovou skupinou. Inspiruje  se i postupy běžnými v ko-
merčních personálních agenturách. Od nich se však Pracovní agentura RUBIKON 
liší zejména tím, že s klienty navazuje úzkou a dlouhodobou spolupráci. Některé 
postupy a formy spolupráce s kandidáty i zaměstnavateli přebírá od britské part-
nerské organizace Working Chance. 

Jak probíhá spolupráce s klienty
Pracovní poradci agentury RUBIKON pracují se zájemci o zaměstnání zejména 
formou individuálního poradenství. Nabízejí ale i skupinové formy práce těžící ze síly 
skupinové dynamiky. Jedná se o motivační program ZZ (Získej zaměstnání), který 
je praktikován ve věznicích i na svobodě. 

Poradenský program se skládá ze tří fází: 
A/ Profesní poradenství
Spolu s klientem jsou mapovány oblasti možného pracovního uplatnění a nabídka 
volných pracovních míst, která jsou v souladu s jeho předpoklady a plány. Hlavním 
cílem je pomoci klientovi, aby si ujasnil, o jaké zaměstnání stojí, zorientoval se 
na trhu práce a úspěšně se na něm prezentoval. Zvláštní důraz je kladen na zvlád-
nutí dialogu se zaměstnavatelem o trestní minulosti. Důležité je pečlivé prověřování 
motivace a připravenosti kandidátů, kteří jsou následně doporučováni zaměstnava-
telům. Klienti mají rovněž možnost získat rekvalifikaci.

B/ Zprostředkování zaměstnání
K zaměstnání klienta vedou dvě možné cesty. Někteří klienti jsou podporování při 
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vstupu na trh práce poradensky, ale do kontaktu mezi nimi a zaměstnavateli agen-
tura nevstupuje. Druhé skupině klientů je zprostředkována konkrétní pozice u spo-
lupracujících zaměstnavatelů, kteří důvěřují výběru Pracovní agentury RUBIKON 
a přípravě uchazečů. Zaměstnavatelům jsou doporučeni pouze kandidáti, se který-
mi je agentura v dlouhodobějším kontaktu a kteří úspěšně prošli fází profesního 
poradenství. 

C/ Podpora při pracovní adaptaci
Když je uchazeč přijat do zaměstnání, práce agentury tím nekončí. Podporován je 
i ve fázi zapracování se. V této fázi jsou zaměstnanci Pracovní agentury RUBIKON 
také v kontaktu se zaměstnavatelem (pokud si to zaměstnavatel přeje). Součástí 
podpory, která posiluje stabilitu klientů a jejich setrvání v zaměstnání, je dluhové 
poradenství.

Spolupráce s úřady práce
Úřady práce jsou pro Pracovní agenturu RUBIKON od letošního roku významným 
partnerem. Jejich pracovníci informují uchazeče evidované ve své databázi 
o službách RUBIKON Centra.

Dále spolupráce s úřady práce probíhá při využívání nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti, jedná se o doporučování vhodných klientů na veřejnou službu 
a veřejně prospěšné práce.

RUBIKON Centrum je také samo zřizovatelem veřejné služby, veřejně prospěš-
ných prací a společensky účelných pracovních míst, na která přijímá uchazeče 
z řad klientů Pracovní agentury RUBIKON. 

Dotovaná místa
Součástí činnosti Pracovní agentury RUBIKON je zřizování dotovaných míst.

Cílem dotovaných míst je vytvořit pracovní příležitost pro klienty, pro které je 
obtížné najít pracovní uplatnění, a posílit tak jejich šance na běžném trhu práce. 
Dotovaná místa jsou vhodná i pro klienty, kteří si prostřednictvím této pracovní 
zkušenosti získají odbornou praxi. Na místech provozních asistentek v RUBIKON 
Centru si například ženy po výkonu trestu odnětí svobody osvojují základy admini-
strativní práce i pravidla komunikace se zákazníky. Kromě samotných kompetencí 
také získávají potřebnou praxi a reference, díky kterým se zvyšují jejich šance zís-
kat kvalifikovanější práci, která je naplňuje.

Finanční pobídka pro zaměstnavatele, která se k místům váže, posiluje motivaci 
zaměstnavatelů poskytnout pracovní uplatnění klientům s trestní minulostí a může 
vyvážit obavy mnohých zaměstnavatelů přijmout do zaměstnání osobu s tímto 
znevýhodněním. 

Prostupné zaměstnávání
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RUBIKON Centrum pracuje s následujícími typy dotovaných míst:
• Nově vytvořené pracovní místo se mzdovým příspěvkem – role RUBIKON 

Centra spočívá v oslovení zaměstnavatele a spolupráci s ním směrem ke zřízení 
nově vytvořeného místa a doporučení vhodného kandidáta na toto místo.

• Poskytování mzdového příspěvku zaměstnavateli, který na již existující 
pracovní místo přijme doporučeného klienta Pracovní agentury RUBIKON – role 
RUBIKON Centra opět spočívá v oslovení zaměstnavatele, doporučení vhodného 
kandidáta.

• Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce – zde RUBIKON 
Centrum úzce spolupracuje s úřady práce především při umisťování klientů Pra-
covní agentury RUBIKON na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce, případně 
na společensky účelná pracovní místa.

V prvních dvou případech jsou mzdové příspěvky poskytovány  z rozpočtové položky 
„přímá podpora“ a jsou součástí projektů financovaných z Evropských strukturálních 
fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, státního 
rozpočtu ČR, Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města 
Prahy, jejichž realizátorem je RUBIKON Centrum. V  případě třetím se pracuje výlučně 
s klienty, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, a dotace je poskytována Úřadem práce. 

Práce s klienty, kteří působí na dotovaných místech, má povahu prostupného 
zaměstnávání. 

Charakteristické jsou zde tyto fáze: 
• poskytnutí pracovního poradenství a příprava klienta na vstup na dotované místo, 

případně další poradenství směřující k sociální stabilizaci (např. reintegrační men-
toring, dluhové poradenství);

• působení klienta na dotovaném místě, podpora v pracovní adaptaci, pokračování 
kontaktu s pracovním poradcem a nabídka služeb a poradenství RUBIKON Cen-
tra (např. dluhové poradenství);

• podpora při vstupu klienta na běžný trh práce, pokud není setrvání u stávajícího 
zaměstnavatele po ukončení dotovaného místa možné;

• podpora v pracovní adaptaci na pracovním místě na běžném trhu práce.

K dobré praxi dále přispívá: 
• kvalitní výběr klienta a jeho příprava na pracovní činnosti v rámci dotovaného místa;
• kvalitní servis pro zaměstnavatele: poskytnutí komplexních informací o klientovi 

potřebných pro rozhodnutí o přijetí, průběžný kontakt se zaměstnavatelem a po-
moc s vyřízením administrativy spojené s dotovaným místem;
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• průběžné vyhodnocování spokojenosti všech zainteresovaných (klient, zaměst-
navatel, příp. Úřad práce).

Hodnocení spolupráce zaměstnanci Úřadu práce
Spolupráci s RUBIKON Centrem hodnotím jako velice přínosnou nejen pro kan-
didáty, ale i  pro Úřad práce. Vítáme především rozšíření portfolia uchazečů 
na námi obsazované pozice v rámci veřejné služby. Pracovní poradci Pracovní 
agentury RUBIKON správně chápou potřeby svých uchazečů a jsou nám o nich 
schopni poskytnout ucelené informace. Hodnocení kandidátů jsou pravdivá 
a nestranná a i díky tomu jsou pak realizátoři veřejné služby mnohem otevřenější 
k přijetí kandidátů se záznamem v rejstříku trestů, kteří spolupracují s RUBIKON 
Centrem. Nejednou se stalo, že realizátor váhal, zdali konkrétního uchazeče se 
záznamem v rejstříku trestů přijme, a rozhodl právě fakt, že šlo o klienta organi-
zace RUBIKON Centrum. Je znát, že pracovní poradci agentury RUBIKON své 
kandidáty důkladně prověřují a doporučují pouze motivované uchazeče, protože 
naprostá většina z nich se pak v rámci veřejné služby osvědčí natolik dobře, že 
ani záznam v rejstříku trestů není nadále překážkou pro následné uzavření pra-
covního poměru na pozicích veřejně prospěšných prací.

Jana Příbová, Úřad práce, krajská pobočka Praha

 Příběhy klientů

Dotované místo provozní asistentky otevřelo Janě cestu 
na běžný trh práce

Jana T. (25) byla odsouzena za výrobu a přechovávání omamných látek. Z vý-
konu trestu odnětí svobody byla propuštěna po dvaceti měsících na základě 
rozhodnutí prezidenta ČR o amnestii.

Jana má základní vzdělání. Druhý stupeň ZŠ absolvovala na osmiletém bis-
kupském gymnáziu a poté dokončila 1. ročník hotelové školy. Před výkonem 
trestu pracovala jako servírka. 

První kontakt s RUBIKON Centrem
Jana se stala klientkou RUBIKON Centra již před nástupem do vězení. Dochá-
zela do střediska PMS v Teplicích a zde dostala doporučení na dluhovou po-
radnu RUBIKON Centra. Kontakt s klientkou pokračoval i během pobytu 
ve vězení. Jana využívala služeb mobilního dluhového poradenství, které RU-
BIKON Centrum ve Věznicích poskytuje. Během pobytu ve věznici se Jana 
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zúčastnila motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání) a po propuštění kon-
taktovala RUBIKON Centrum.

První kroky s pracovním poradcem
Pracovního poradce na pobočce v Ústí nad Labem Jana kontaktovala krátce 
po svém propuštění. Pracovní poradce zmapoval klientčina očekávání a před-
poklady. Na první schůzce s pracovním poradcem na otázku „Co byste chtě-
la dělat?“ odpověděla „Cokoli“. Tak jako mnoho jiných trestaných osob si ne-
připouštěla, že by si mohla zaměstnání jakkoli vybírat, měla snížené 
sebevědomí. V té době RUBIKON Centrum hledalo na ústeckou pobočku 
v rámci dotovaného místa novou provozní asistentku. Pracovní poradce Janě 
účast na výběrovém řízení na tuto pozici doporučil, bylo zřejmé, že má pro 
výkon této pozice dobré předpoklady, které může v rámci dotovaného místa 
rozvinout. Výběrového řízení se Jana zúčastnila a byla vyhodnocena jako nej-
lepší z uchazečů. Místo provozní asistentky začala vykonávat v únoru 2013. 
Náplní práce provozní asistentky je přijímání a objednávání klientů a jejich uvá-
dění do klientských místností, administrativní práce a pomoc při zajištění cho-
du kanceláře. Dotované místo je zřizováno na dobu 6 měsíců.

Příprava na přechod na běžný trh práce
Jana se na pozici provozní asistentky dobře osvědčila. Jasně se ukázaly její 
kompetence a zkušenost s administrativní prací, což zásadně posílilo Janino 
sebevědomí. Po třech měsících od nástupu se začala s pracovním poradcem 
RUBIKON Centra připravovat na odchod po vypršení dotace s cílem nalézt 
vhodné zaměstnání na běžném trhu práce. 

Po několika schůzkách a aktivní spolupráci s pracovním poradcem Jana 
začala lépe reflektovat své schopnosti a šance uplatnit se i v kvalifikovaných 
zaměstnáních.

Jana si pod vedením pracovního poradce zaktualizovala životopis. S porad-
cem dále řešila, jak podat zaměstnavateli svou minulou trestnou činnost tak, 
aby nesnížila své šance na trhu práce a přesvědčila zaměstnavatele o svém 
nynějším zodpovědném přístupu k životu i zaměstnání.

Na schůzkách s pracovním poradcem samostatně řešila i další témata, 
na která by mohla přijít řeč u přijímacích pohovorů. Znovuobnovené sebevě-
domí ji pomáhalo rychle se zdokonalovat ve svých kompetencích.

Jana začala reagovat na inzerované pracovní nabídky a vzápětí byla pozvá-
na na výběrové řízení na pozici v call centru. Výběrové řízení formou Asse-
ssment Centra, na které se s pracovním poradcem připravovala, úspěšně 
absolvovala a ke své velké radosti byla přijata. Do nového zaměstnání nastou-
pila ihned po skončení pracovního poměru v RUBIKON Centru.
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Prognóza profesní realizace
Jana prokázala, že se velmi rychle učí, je milá, komunikativní a organizačně zdat-
ná. Hodí se na pozice v administrativě, výborně zvládá telefonický i osobní kon-
takt se zákazníky – klienty. Ten bude také hlavní náplní její práce v call centru.

Motivace a cíle
Janina velká snaha překonat stín své minulosti a najít si opět místo v životě 
byla zřejmá od samého začátku – sama nás po propuštění vyhledala. Aktivity, 
které ji dovedly k získání zaměstnání, si velmi dobře plánovala a všechny je 
vykonávala s velkou trpělivostí. Nejsilnější motivací je pro ni její tříletý syn. Vy-
chovává ho společně se svou matkou, která ho má v opatrovnické péči a cel-
kově je Janě velmi nápomocná. Janiným cílem je získat syna zpět do své péče 
a dokončit si středoškolské vzdělání. Proto se také přihlásila na dálkové studi-
um na střední ekonomické škole.

Miroslavovi pomůže ke stálému zaměstnání veřejná služba  
a veřejně prospěšné práce

Miroslav K. (47) byl odsouzen za opětovné neplacení výživného na 12 měsíců 
nepodmíněně. V lednu 2013 byl amnestován. 

Má SOU, je vyučený strojní mechanik. Pracoval jako zkušební technik 
a montážní dělník, pak i jako strážný, psovod, hlídač objektů, údržbář, seřizo-
vač strojů i jako izolatér. Od roku 2005 se staral o nemocného otce a dostal se 
do finančních problémů. 

O RUBIKON Centru se Miroslav dozvěděl již ve věznici a po propuštění se 
na něj obrátil. Nejdříve s pomocí mentora stabilizoval svou životní situaci 
a poté vstoupil do pracovního poradenství. Tak jako v jiných případech i zde 
pracovní poradce vedl klienta k samostatnému řešení úkolů spojených s hle-
dáním práce – jako je vytvoření životopisu – a zároveň mu pomáhal ujasnit si 
představy o zaměstnání, které by rád vykonával a pro které má předpoklady.

Ačkoliv má Miroslav poměrně bohaté pracovní zkušenosti, po návratu z vě-
zení se při hledání práce potýkal s problémem vhodné zaměstnání najít. Dů-
vodem byl záznam v rejstříku trestů.

Pracovní poradce v součinnosti s Úřadem práce doporučil Miroslava 
na místo pomocného školníka v základní škole. Nabídku Miroslav s radostí 
přijal jednak kvůli charakteru práce, kde může využít svou všestrannou manu-
ální zručnost a kutilské sklony, dále ho lákala perspektiva stálého ročního za-
městnání. Na místo pomocného školníka nastoupil nejprve v rámci veřejné 
služby a po měsíci v režimu veřejně prospěšných prací. Zaměstnavatel je 
s ním velmi spokojený, oceňuje jeho zručnost i otevřenost, a rovněž Miroslava 
práce ve škole baví. Škola by si ho ráda ponechala i po vypršení dotace.
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 dobrá praxe xvIII.

Projekt „Streetwork pro děti a mládež“ – Podpora sociální 
práce s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink 
v pracovních dovednostech (obchůdky – sociální podnikání) 
a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách
Převzato z: 

 http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/Text_pro_web-03__2013_FIN2.pdf 

 http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=

4117&site=cas 

 http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/Informace_1_etapa_Mobilni_

streetwork_duben_rijen_2013.pdf

Na přelomu roku 2012 a 2013 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávací-
ho fondu, v partnerství s Českou asociací streetwork velký projekt zaměřený na ri-
zikové děti a mládež. Projekt je financován dánskými The Velux Foundations.

VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION jsou neziskové nadace, které vytvořil 
Villum Kann Rasmussen, zakladatel VELUX Group a dalších subjektů v rámci VKR 
Group, jejichž posláním je “přinášet světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každo-
denního života lidí”. Nadace mezi jiným podporují sociální iniciativy, kulturní projekty 
a projekty životního prostředí a udržitelnosti v Dánsku a dalších evropských zemích.

Doba realizace projektu: 1. duben 2013 – 31. březen 2017
Hlavní aktivity projektu
Aktivity jsou zaměřeny na sociálně vyloučené a odlehlé lokality, popř. na rychle 
vyrůstající předměstí velkých měst, která vykazují rysy sociálního vyloučení.

Jak vám, Miroslave, pomohli v RUBIKON Centru?
„Ohromně. Vlastně mi pomohli úplně se vším. Já jsem díky tomu předčasnému 
propuštění nebyl připraven na nic, neměl jsem žádné doklady a hlavně jsem vůbec 
netušil, co se kde vyřizuje, co je potřeba udělat, kam jít. Těch informací je málo a těž-
ko se získávají. Bez podpory RUBIKON Centra a bez úžasného mentora Romana 
Brejchy bych to asi nezvládl. On teda mi pomohl strašně moc a hodně mě podržel. 
No a co se týká zaměstnání, tak rychle bych jej nikdy nezískal, pokud vůbec.“

 http://www.rubikoncentrum.cz/
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Aktivita č. 1: Sociální podnikání – síť charitativních obchodů s tréninkovými 
místy pro cílovou skupinu 16-25 let

Budování sítě charitativních obchodů bude zahájeno v Praze a o rok později v Brně. 
Další místa pro obchody budou vybrána později podle reálné situace a potřeb.
Aktivita č. 2: Mobilní poskytování sociální práce ve vyloučených lokalitách 
a odlehlých místech pro cílovou skupinu 6-20 let a jejich rodiny

Během prvních měsíců projektu budou vybrány oblasti pro mobilní terénní sociální 
práci orientovanou na děti a mládež ve vyloučených a odlehlých lokalitách, kde by 
mohlo být neefektivní budovat kamenná zařízení.
Aktivita č. 3: Průběžná podpora udržitelnosti aktivit projektu – fundraising 
a lobbing zaměřený na samosprávu a státní správu

Bude vyškolen a zaučen fundraiser/lobbista v profesionálním získávání prostřed-
ků a podpory u úředníků samosprávy a státní správy včetně zprostředkování infor-
mací o aktuálních sociálních potřebách vyplývajících z terénní práce.

Cílové skupiny projektu
V Aktivitě 1 se projekt zaměřuje na mladé lidi od 16 do 25 let, kteří selhávají 
ve svých rolích ve škole, zaměstnání, opustili školu před dokončením, opouštějí 
původní rodinu, popř. dětský domov, aniž by měli vytvořeno vlastní zázemí. Typické 
znaky: nedostatečné pracovní a sociální návyky (problémy s docházkou včas, 
s důsledností v soustředěné činnosti, s komunikací s jinými lidmi, hlavně autorita-
mi), pouze základní vzdělání, což přináší značné znevýhodnění na trhu práce. Na-
bízené řešení projektu: tréninková místa pro znevýhodněné klienty.
V Aktivitě 2 se projekt zaměřuje na děti a mládež ve vyloučených lokalitách od 6 
do 20 let, které se toulají po okolí, chodí za školu, postupně začínají s konzumací 
alkoholu i drog. Tato skupina je znevýhodněná v přístupu k sociálním službám 
(streetwork, poradenství), jež se koncentrují především ve městech. Nabízené ře-
šení projektu: zpřístupnění sociálních služeb a poskytnutí preventivních vzděláva-
cích programů klientům.

Cíle projektu
Situace v České republice v oblasti práce s ohroženými dětmi a mládeží má dva 
zásadní nedostatky:
1)  nedostatečnou státní a komunitní podporu preventivní práce s těmito klienty, 

která by s použitím moderních metod zvyšovala jejich šanci se uchytit na trhu 
práce a žít běžný život;

2)  v ČR roste počet vyloučených a odlehlých lokalit, v nichž jsou klienti hendikepo-
váni v přístupu k sociálním službám (streetwork, poradenství), které se koncent-
rují ve městech.

Prostupné zaměstnávání
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Projekt si klade následující dva základní cíle, jejichž dosažením chce přispět k za-
vedení nových přístupů, které napomohou tuto situaci řešit.
Aktivita 1: Cílem je, aby klienti prostřednictvím tréninkových míst získali zkušenost 
se zaměstnáním, základní návyky a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další 
uplatnění na trhu práce.
Aktivita 2: Cílem je v ČR zpřístupnit sociální služby klientům ve vyloučených loka-
litách formou mobilního streetworku zaměřeného na děti, mládež a jejich rodiny.

Očekávané výsledky projektu
Aktivita 1: Fungující síť 6 obchodů jako sociálních firem a prostřednictvím ČAS 
a metodické podpory NVF šíření know-how (metodiky a odborná garance, zaško-
lení apod.) do dalších regionů. První sociální podnik – charity obchod (prodej vý-
robků ze sítotiskové dílny) – bude otevřen v Praze. 
Aktivita 2: Poskytování mobilní sociální práce ve vybraných lokalitách v Čechách 
a na Moravě s využitím vypracovaných metodik a zaškolených pracovníků – trans-
fer praxe do dalších regionů.
Aktivita 3: Práce se státní správou a samosprávou za účelem zajistit další financo-
vání jak sociálních podniků, tak mobilní terénní práce, která byla zavedena v rámci 
projektu.

Zpráva o průběhu 1. etapy realizace projektových aktivit  
(duben – říjen 2013):
• ustavení řídící struktury
• seznámení se s problematikou sociálního podnikání a s tím souvisejícími právními 

organizačními otázkami
• navázání kontaktu se spolupracujícími partnery: Agenturou pro sociální začleňo-

vání Úřadu vlády ČR a organizací MEPCO – Mezinárodním poradenským cent-
rem obcí

• zahájení budování sytému fundraisingu 
• vyhlášení veřejné soutěže o nejlepší nápad na založení sociálního podniku, sešlo 

se 20 nápadů – např. bazar, blešák, půjčovna koloběžek, netradiční bistro s do-
mácími dobrotami, obstarávání nákupů, sítotisk, „second music shop“, galerie 
graffiti“ atd., soutěž vyhrála Eva Arnošt z Manu Manu Kopřivnice 

• konzultace s dánským „veluxovým“ konzultantem Christianem Holtetem 
• pro potřeby provozování sociálních podniků založení ČAS, o.p.s., která bude za-

střešujícím subjektem pro tuto činnost v projektu 
• snaha o získání vhodných prostor pro založení prvního „restart shopu“ (soci-

álního podniku) v Praze, který bude obdobou anglického modelu „charity 
shopu“ a bude se zaměřovat především na mladé zákazníky – poté se začne 
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obchůdek rekonstruovat, vybavovat a bude spuštěna kampaň na získávání 
darovaného zboží

• zahájení rozhovorů s poskytovateli nízkoprahových sociálních služeb, kteří mají zájem 
o provozování mobilní sociální práce s využitím minivanu ve vyloučených lokalitách. 

 http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/Text_pro_web-03__2013_FIN2.pdf

 http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=

4117&site=cas

 http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/Informace_1_etapa_Mobilni_

streetwork_duben_rijen_2013.pdf

 dobrá praxe xIx.

Hledám práci. O Kostku pestřejší život
Zpracovaly Hana Volfová a Martina Vajdová, Kostka Krásná Lípa

Město Krásná Lípa
Technické služby – od roku 2001 zaměstnají až 60 osob/rok na veřejně prospěšné 
práce, letos je to 45 osob (593 osob na veřejně prospěšné práce v okr. Děčín). 
Na 1 pracovní místo (sezónní) připadá 6-8 dotovaných míst. 
• Přednost mají ti, co prošli rekvalifikací, např. Údržba veřejné zeleně, je s nimi zku-

šenost, místní 
• Spolupráce se zaměstnanostními projekty, zřizování dotovaných pracovních míst 

– 10 dotovaných míst. 
• Asistent prevence kriminality – 3 místa. 
• Odmítly projekt ESF zaměstnanostní z důvodu de minimis a složité administrativy 
• Chybí jiné pracovní příležitosti, opakované žádosti o práci u obce. 
• Mladým chybí pracovní návyky, motivace. 
• Dluhy – nové půjčky při získání pracovního poměru, opakované zálohy, splácí 

dluhy u města. 
Kostka příspěvková organizace města Krásné Lípy 
Zřízena k 9/2008, zaměstnanců 29, úvazků 24,7, z toho 2 na veřejně prospěšné 
práce, z toho 8 dotovaných míst, 2 dobrovolníci + 10 DPP/DPČ 
• Poskytovatel sociálních služeb – TP, SAS, OSP, FP a PP, OS 
• Provoz komunitního centra a klubu pro děti a mládež 
• Předškolní příprava v klubu Včelka 
• Příprava do školy, doučování, volnočasové aktivity, tábory 
• Retrostipendia pro Šluknovsko (Člověk v Tísni) 

Prostupné zaměstnávání

129



• Kurzy, rekvalifikace 
• Prádelna, úklidové práce 
• Komunitní plánování na Šluknovsku 

O kostku lepší práce 
• Dobrovolnictví – od 2009 celkem 41 osob 
• Veřejná služba – od 2011 do 2012 celkem 25 míst, 3x ukončeno z naší strany = 

žádný postih, po zrušení motivace nižší aktivita 
• Veřejně prospěšné práce – od 2009 celkem 30 míst, celkem náklady 1,917 mil. 

Kč, z toho náklad Kostky 197 tis. Kč = 10 % 
• Stáže ve firmách – 1 stážistka, 480 h. 
• Práce bez překážek – zřízena 2 dotovaná místa na 1 rok 
• Poradenské centrum Střelnice – zřízeno 1 dotované místo 
• Prostupné zaměstnávání: veřejná služba, dobrovolník – dotované místo – pracov-

ní místo u nás či jinde 
• Dařily se první dva stupně, téměř neřešitelné plánovat pracovní místo v Kostce 

v nestabilním, na krátkodobých dotacích závislém prostředí, s nároky na kvalifikaci. 

Učení je cesta 
• Přihlášených 40 osob, přijato 20 
• Motivace účastníků, diagnostika 
• Kurz Pracovník v sociálních službách zaměřený na terénní práci 
• 20 osob získalo vzdělání – osvědčení 
• 17 z nich získalo na 1 rok dotované zaměstnání 
• Podpora mentora 
• Rozpočet 5,9 mil. Kč, z toho 3,5 mil. Kč přímá podpora 
• Indikátory = výběr „šikovnějších“, aktivnějších zájemců 
• Kvalitní kurz zaměřený na terénní práci 
• Předjednaní zaměstnavatelé, někteří odstoupili od záměru (de-minimis, romský 

původ), u obcí neznalost terénní práce
• PS na dobu určitou, není příslib navazujícího zaměstnání 
• Účastníci získali kvalifikace a praxi 

Pracovní poradenství 
• Podpora u zaměstnanostních projektů 
• Více času na rozhovor s uchazečem, můžeme pomoci řešit i další problémy, kte-

ré se v rodině vykytují (OSP, právník) 
• Můžeme zprostředkovat zapojení zájemců do projektů Úřadu práce i nezisko-

vých organizací
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• Aktivně vyhledáváme pracovní nabídky 
• Ve spolupráci se sociální službou se řeší s rodinou/jednotlivcem komplexně pro-

blémy – zakázky 
• Obtížně uplatnitelné osoby na trhu práce projekty spíše nepřijímají 
• V regionu je velmi těžké najít práci pro nízkokvalifikované osoby, téměř nemožné 

pro osoby bez pracovních zkušeností a návyků, Romy 
• Po ukončení veřejně prospěšných prací a projektů návraty do evidence Úřadu práce
• Malý zájem mladých osob bez praxe 

O kostku lepší příběh 1

Rodina navázala spolupráci se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi 
v září 2011. Jejich prvotní zakázka se týkala podpory při vzdělávání a výchově 
dětí a pomoci při přípravě na vyučování. Rodina má dvě děti, které navštěvují 
ZŠ. Matka i otec byli dlouhodobě bez práce, vedeni na Úřadu práce. Rodina se 
dostávala do finančních potíží, zadlužovala se. Během spolupráce se službou 
byla rodina motivována ke stanovení dalších cílů, kterých by chtěla dosáhnout: 
pomoc při změně bydlení, pomoc při hledání zaměstnání pro oba rodiče. S ro-
dinou byly opakovaně vedeny motivační rozhovory vedoucí k získání zaměst-
nání, pomoc při vyhledávání volných pracovních míst a rekvalifikačních kurzů, 
pomoc při sepsání, posílání životopisů a motivačních dopisů, pomoc při zpro-
středkování kontaktu a doprovody na jednání se zaměstnavateli, na výběrová 
řízení. Otec byl v první fázi Úřadem práce doporučen na VPP do Technických 
služeb v Krásné Lípě – práce všeho druhu – byla mu poskytnuta podpora, 
následně získal pracovního poměr na půl roku. V současné době pracovní 
poměr trvá, smlouva byla prodloužena opakovaně. Rodině byla během spolu-
práce poskytována podpora k udržení zaměstnání, probíhaly nácviky vhodné 
komunikace s kolegy a nadřízenými, probíralo se chování v pracovním kolekti-
vu, práva a povinnosti zaměstnance apod. Matce byl nabídnut rekvalifikační 
kurz v projektu „Učení je cesta“ – pracovník v sociálních službách. Byla moti-
vována k přihlášení na kurz, podporována během jeho absolvování a byla jí 
poskytnuta pomoc při přípravě na závěrečnou zkoušku. Poté uživatelka služby 
získala na rok dotované pracovní místo. Získání práce této rodině umožnilo mít 
větší příjmy – začali splácet dluhy, děti mají zaplacené včas pomůcky do školy, 
děti se účastní výletů i placených akcí, atmosféra v rodině je klidnější, její čle-
nové lépe spolupracují. Klienti služby získali zkušenosti, rekvalifikaci, pracovní 
návyky, a tím možnost lepšího budoucího uplatnění na trhu práce.

Teď je provází obavy, co bude, až jim skončí pracovní smlouvy.

 Příběhy klientů

Prostupné zaměstnávání
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O kostku lepší příběh 2 

Paní Marcela během svého života vždy pracovala aktivně a s plným nasaze-
ním. Když zrušili její pracovní místo a ona se ve 45 letech ocitla na Úřadu práce, 
nemohla sehnat žádné zaměstnání. Díky komunitnímu centru se jí naskytla 
příležitost nastoupit na VPP do prádelny Kolíček. Měla štěstí, že se tuto smlou-
vu podařilo několikrát prodloužit. Když však bylo jasné, že další prodloužení již 
nenastane, naskytla se Marcele další příležitost. Zapojila se do projektu „Učení 
je cesta“ jako jedna z cílové skupiny osob nad padesát let věku. Sama ví, že 
najít si práci není v našem regionu jednoduché a už vůbec ne pro pokročilejší 
věkové kategorie uchazečů o zaměstnání. „Vždycky mě tahle práce v sociál-
ních službách lákala“, říká. Účastí v projektu tak nejen získala další vzdělání 
a zaměstnání, ale také možnost jak se do práce v sociálních službách dostat. 
V současné době pracuje na dotovaném pracovním místě v organizaci White 
light I., v kontaktním centru v Rumburku. Její cílovou skupinou jsou uživatelé 
návykových látek, se kterými pracuje převážně v terénu. „Práce v terénu mi 
vyhovuje, potřebuji mít dost pohybu,“ chválí si svou nelehkou úlohu v přední 
linii. Marcele se za krátkou dobu podařilo domluvit prostory pro výměnu 
ve Varnsdorfu a zavést terénní program i v Krásné Lípě, kde také zorganizova-
la přednášku. Za Marcelu mluví její práce, a proto stačí, když její vedoucí, Vít 
Jelínek, říká: “S Marcelou jsem spokojenej.“

Po skončení dotovaného pracovního místa se bude muset Marcela již sama 
uplatnit na volném trhu práce, pokud si ji její současný zaměstnavatel nepone-
chá jako svého zaměstnance. Díky projektu však získala vzdělání i zkušenosti 
v práci v sociálních službách a najít si další uplatnění v tomto oboru pro ni již 
nebude tak složité.
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Vyhledávání a 
identifikace CS 

Vzdělávání, koučink 
a mentoring 

(Sebe) 
zaměstnávání -

podnikání 

Dobrá praxe XX. 

Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva jako inovativní nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti 

Zpracoval Ivo Škrabal 

Úvod 

• Význam podpory sociální ekonomiky: 

Sociální ekonomika 

o Má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Jedná se 

především o stimulaci trhu práce. 

o Generuje ekonomické aktivity pro CS při uplatnění zvýhodněných podmínek. 

o Má zájem na tvorbě zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. 

Vytvořený zisk je přednostně směrován zpět ve prospěch CS. 

o Je založena na sociálních hodnotách - solidaritě, soudružnosti a zodpovědnosti. 

o  Je prosazována cestou demokratického řízení, participací občanů na podnikání 

a rozhodování a na autonomii vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí 

a ohledů k veřejnému zájmu - public interest. 

o Je nutné ji stimulovat a podporovat z veřejných zdrojů - státní správa a samospráva. 

Naše definice a přístup k podpoře sociální ekonomiky: 

• Pomoc osobám ohroženým na trhu práce nalézt vhodné formy  

(sebe)zaměstnání a tvorba podmínek pro odbyt jejich výrobků a 

služeb.   

• Iniciujeme vznik udržitelných forem podnikání v různých 

oblastech - sociální, zdravotní, poradenské, vzdělávací a jiné 

služby - nebo podporujeme vznik nové produkce výrobků, díky 

kterým jsou ohrožené CS uplatněny na trhu práce. 

 

Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – o co jde? 

 dobrá praxe xx.

Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva jako inovativní 
nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Zpracoval Ivo Škrabal

Úvod
• Význam podpory sociální ekonomiky:

Sociální ekonomika
• Má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Jed-

ná se především o stimulaci trhu práce.
• Generuje ekonomické aktivity pro CS při uplatnění zvýhodněných podmínek.
• Má zájem na tvorbě zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. Vy-

tvořený zisk je přednostně směrován zpět ve prospěch CS.
• Je založena na sociálních hodnotách – solidaritě, soudružnosti a zodpovědnosti.
• Je prosazována cestou demokratického řízení, participací občanů na podnikání 

a rozhodování a na autonomii vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí 
a ohledů k veřejnému zájmu – public interest.

• Je nutné ji stimulovat a podporovat z veřejných zdrojů – státní správa a samo-
správa.

• 
Naše definice a přístup k podpoře sociální ekonomiky:
• Pomoc osobám ohroženým na trhu práce nalézt vhodné formy (sebe)zaměstnání 

a tvorba podmínek pro odbyt jejich výrobků a služeb. 
• Iniciujeme vznik udržitelných forem podnikání v růz-

ných oblastech – sociální, zdravotní, poradenské, 
vzdělávací a jiné služby – nebo podporujeme vznik 
nové produkce výrobků, díky kterým jsou ohrožené 
CS uplatněny na trhu práce.

Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – 
o co jde?
• BEC = Business and Employment Co-operative Ini-

tiative
• Inovativní metoda podpory (sebe)zaměstnávání osob 

a vzniku nových podnikatelských aktivit určené pro 
osoby ohrožené na trhu práce.

Prostupné zaměstnávání
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Systém podpory prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev 

 

Fáze podpory: 

• „Podporovaný začínající podnikatel“: 

o Tzv. kandidát na podnikání - stále veden jako nezaměstnaný, 

o Sestavení podnikatelského plánu, 

o Vývoj služeb a produktů, testování trhu a vytvoření klientské základny. 

• „Placený podnikatel“: 

o Částečný úvazek – pracovní smlouva s BEC, 

o Plat roste dle tržeb z podnikání, 

o Odvody 10-30 % celkových tržeb do BEC, 

„Placený 
podnikatel“ 

„Člen podnikatel“ 

„Podporovaný 
začínající 

podnikatel“ 

• První BEC vznikl ve Francii již v roce 1996. V současnosti je metoda BEC uplat-
něna v několika zemích EU nebo i v Kanadě, Austrálii.

• Metoda BEC:
• Stejně jako jiné systémy podpory podnikání umožňuje cílové skupině experimen-

tovat s podnikatelským nápadem, ale zároveň jim poskytuje jistotu zabezpečené-
ho příjmu. 

• Poskytuje bezpečné prostředí s podporou skupiny lidí, kteří se potýkají se stejný-
mi problémy a chtějí spojit své nadšení a zkušenosti. 

• V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího prostředí dochází k rozvoji pod-
nikatelských aktivit cílové skupiny. 

Systém podpory prostřednictvím  
podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev

Fáze podpory:
• „Podporovaný začínající podnikatel“:
• Tzv. kandidát na podnikání – stále veden jako nezaměstnaný,
• Sestavení podnikatelského plánu,
• Vývoj služeb a produktů, testování trhu a vytvoření klientské základny.
• „Placený podnikatel“:
• Částečný úvazek – pracovní smlouva s BEC,
• Plat roste dle tržeb z podnikání,
• Odvody 10-30 % celkových tržeb do BEC,
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Koncept a přístup BEC v ČR: 

 

Fáze podpory: 

• Vzdělávání: 

o Základy podnikání, 

o Teoretická příprava s praktickými průzkumy trhu - od podnikatelského nápadu 

k podnikatelskému plánu, 

o Individuální a skupinové poradenství. 

• „Zaměstnání“: 

o Experimentování s podnikatelským plánem v reálném tržním prostředí pod záštitou 

BEC družstva. 

„Zaměstnání“ 

Podnikání – 
„sebezaměstnání“ 

Vzdělávání 

• Koučink a mentoring po celou dobu.
• „Člen podnikatel“:
• Dobrovolné/participativní rozhodování – Člen BEC nebo samostatné podnikání,
• Členství v BEC = 10 % podíl z tržeb z vlastního podnikání. 

Principy konceptu podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev:
• Dva typy základní konstrukce: 
• tradiční družstva – ve vlastnictví lidí, kteří v nich pracují, 
• agenturní – síť na podporu podnikání, která nabízí způsob, jak řešit problémy 

a zapojení CS. 
• Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva = komunitní družstva/sociální družstva. 
• Význam BEC z hlediska sociální ekonomiky a podnikání je v tom, že nezaměst-

naní a ohrožené CS neposkytují běžné služby nebo se nepodílejí na výrobě pro-
duktů pro ty, kteří již vytvořili koncept sociálního podnikání (vlastníci sociálních 
podniků), ale sami jej tvoří.

Koncept a přístup BEC v ČR:

Fáze podpory:
• Vzdělávání:
• Základy podnikání,
• Teoretická příprava s praktickými průzkumy trhu – od podnikatelského nápadu 

k podnikatelskému plánu,

Prostupné zaměstnávání
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• Individuální a skupinové poradenství.
• „Zaměstnání“:
• Experimentování s podnikatelským plánem v reálném tržním prostředí pod zášti-

tou BEC družstva.
• Fixní mzda – výhoda pro CS: Zajištění stabilních příjmů formou zaměstnání 

na období 6-12 měsíců!
• BEC družstvo zajišťuje účetní, právní a další doplňkové služby.
• Koučink a mentoring po celou dobu.
• Podnikání – „sebezaměstnání“:
• Participativní rozhodování.
• Člen BEC nebo samostatné podnikání.

Základní pravidla BEC:
• jedná se o podnikatelský subjekt, který plní ekonomické cíle (výroba či prodej 

zboží a/nebo služeb) a sociální cíle, 
• má důležitý význam v místních podmínkách – vytváří pracovní příležitosti pro 

osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce,
• kolektivní rozměr fungování, participativní management, zapojování do rozhodo-

vacích procesů,
• smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel,
• využívá nápady dlouhodobě nezaměstnaných, kteří chtějí změnit vlastní situaci, 

a postupnými kroky – způsoby práce dosahuje pozitivních efektů – zlepšení či 
vyřešení potřeby CS uplatnit se na trhu práce. 

Shrnutí a význam konceptu podnikatelsko-zaměstnaneckých 
družstev
• Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva jsou určitým typem podnikatelského in-

kubátoru.
• Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva všude vyvolávají právní otázky. Způsob, 

jakým jsou zakládána/organizována, vždy odráží legislativní limity a možnosti. 
• Koncept částečně balancuje na hraně nových pojmů – „podnikající zaměstna-

nec“ – a zároveň nově definuje pojem „placený podnikatel“.
• V ČR stále není družstevnictví doceněno.
• Nová dimenze – od 1. ledna 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a připravovaný Zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
 http://www.socialni-inovace.cz/

 http://bec-coop.cz/
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Zahraniční příklady 
dobré praxe
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 dobrá praxe I.

Sociální družstvo OPOKA, Polsko
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/629-cesta-do-polska-

cast-6-klucze-socialni-druzstvo-opoka

Neziskový sektor je v Kluczích velmi aktivní. V obci, kde žije 15 tis. obyvatel, působí 
34 sdružení. Dvě z nich založila před čtyřmi lety sociální družstvo „Opoka”.  
„Začalo to tím, že pět místních nezaměstnaných žen chtělo založit sociální družstvo 
dle zákona platného od roku 2006. Měly dostat dotaci z Úřadu práce. Nakonec se 
ale zalekly finančních závazků a odpovědnosti. V této situaci dvě místní sdružení – 
Křesťanské dobročinné sdružení a Sdružení pro rovnovážný sociálně ekonomický 
rozvoj „Klíč“ – využila novelizaci zákona a založila sociální družstvo dvou právnic-
kých osob, v němž jako první byly zaměstnány ženy, které původně chtěly družstvo 
samy založit“, vyprávěla o začátcích vedoucí kanceláře „Opoky“ Grażyna Jeleńska.

Družstvo vedou Agata Swędzioł (předsedkyně) a Agnieszka Ścigaj (místopředsed-
kyně), o nichž Jeleńska říká, že jsou motorem jeho rozvoje. Podnik se rychle rozvíjí 
– zatímco v roce 2009 měl 5 zaměstnanců, letos jich je už 45.  
Začátky byly velmi těžké. Nově vzniklé družstvo dostalo pouze dotaci 20 tis. zlotých 
na rozjezd ze Střediska sociální pomoci v Kluczích. První podnikatelskou činností, 
která dodnes je hlavní náplní „Opoky“, byly stravovací služby. „Ze začátku jsme vařily 
v kuchyni místní základní školy, kterou nám bezplatně zapůjčila vstřícná ředitelka, 
dnes místostarostka obce“, vzpomínala Grażyna Jeleńska. Doplnila, že dodnes má 
družstvo i celý neziskový sektor v Kluczích výborné vztahy s místní samosprávou. 
V rozjezdu pomohla „Opoce“ velká zakázka ze Střediska sociální pomoci. Od roku 
2009 chudí, závislí na sociálních dávkách, dostávají část plnění od státu formou po-
ukázek na teplé jídlo. Družstvo začalo vařit 300 takovýchto obědů a zorganizovalo 
výdejní místa v různých částech obce. I když státní dotace na obědy pro chudé je 
velmi nízká, zakázka umožnila družstvu vydělat alespoň na mzdy zaměstnanců.

„Opoka“ časem založila vlastní nekuřáckou restauraci (nyní otevírá druhou), pro-
vozuje cateringové služby – jak pro firmy, tak pro soukromé osoby. Provádí školící 
činnost, organizuje studijní návštěvy pro zájemce o sociální podnikání a provádí 
i drobné stavební práce. Nyní připravuje rozjezd pečovatelské služby.

„Opoka“ zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Za tímto účelem zřídila v loň-
ském roce takzvaný Zakład Aktywności Zawodowej (dále ZAZ; pracovně rehabili-
tační zařízení – zvláštní právní forma zaměstnávání znevýhodněných osob). Vý-
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znamnou roli zde hraje finanční pomoc ze Státního fondu rehabilitace zdravotně 
postižených. Činnost ZAZ se řídí zvláštními předpisy. Handicapovaní se v něm nej-
dřív připravují pro výkon povolání, pak zde získají zaměstnání. Pracují na zkrácený 
úvazek a denně mají nárok na hodinu rehabilitace. Rehabilitační zařízení je přímo 
součástí podniku.

Autor: Danuta Chlupová
 http://opokas.pl/

 dobrá praxe II.

Polsko, Cieszyn, sociální podnik nadace Być Razem

Sociální družstvo BYĆ RAZEM („Být spolu“) v Polském Těšíně prodává své výrobky 
z dílen na internetu pod značkou WellDone – Dobre rzeczy 

 http://welldone.co/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=18. 

Organizace provozuje truhlářskou dílnu, kovovýrobu (montuje jednoduché sou-
částky pro automobilky), provozuje hostel - dům pro matky a děti, prádelnu (pere 
pro místní hotely a restaurace), vede úklidovou četu a zřídila též šicí kavárnu (chodí 
se tam pít káva, hlídají se děti a mezitím si maminky něco i samy ušijí ).  Obec druž-
stvu na 40 let pronajala dílny i s vybavením (investice z ERDF), družstvo po tu dobu 
neplatí daně a zaměstnává sociálně znevýhodněné lidi.

Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 
 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/632-cesta-do-polska-cast-9-

cieszyn-soicalni-podnik-nadace-by-razem

Sociální podnik Być Razem sídlí v polském Těšíně (Cieszyn), kousek od hranice 
s Českou republikou. Provozuje jej Nadace rozvoje sociálního podnikání „ Być Ra-
zem” (v překladu „Být spolu“) v areálu bývalé továrny na výrobu barev.

Opuštěný areál, který byl v dezolátním stavu, město Cieszyn před několika lety 
opravilo a částečně vybavilo v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. 
Poté jej pronajalo nadaci. „Od tohoto okamžiku si musíme na sebe sami vydělat. 
Nedostáváme z městské pokladny žádné dotace“, řekl nám místopředseda Dari-
usz Bożek, jenž nás seznámil s historií i současností podniku. Aby v opravených 
halách bylo možné začít provozovat výrobní činnost, bylo třeba je dovybavit. Nada-
ce neměla žádnou historii, proto, aby mohla dostat bankovní úvěr, zaručili se za něj 
svým osobním majetkem členové předsednictva.

Prostupné zaměstnávání
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Mohli jsme si prohlédnout celý areál, v němž je několik dílen: prádelna, truhlárna, 
krejčovská dílna a zámečnická dílna. Pracují v nich lidé zdravotně postižení a také 
bezdomovci, kteří našli novou šanci v Centru sociální edukace, jehož zakladatelem 
(stejně jako i zakladatelem nadace) je Sdružení vzájemné pomoci „Być Razem“. 
Vesměs, dle objemu zakázek, jsou pracovníci najímaní na základě dohod o pra-
covní činnosti nebo o provedení práce.

V areálu fungují také tři samostatná sociální družstva, která využívají zázemí 
a poradenství nadace „Być Razem“. Jedno z nich zajišťuje stravování pro pracov-
níky podniku a cateringové služby. Poradenská a školící činnost pro nově vznikající 
subjekty sociální ekonomiky, stejně jako organizace studijních návštěv je jednou 
z důležitých činností nadace.

Organizace dokázala, že sociální podnik nemusí být pouze dodavatelem jedno-
duchých služeb, případně subdodavatelských prací. „Již dlouho jsme snili o výrobě 
vlastního produktu od začátku až do konce,“ prozradil Dariusz Bożek. To se poved-
lo díky mezinárodnímu projektu, v jehož rámci studenti designu z Polska a Izraele 
navrhli několik zajímavých dárkových předmětů z přírodních materiálů, vesměs ze 
dřeva a kovu. Předměty tvořili speciálně pro nadaci „Być Razem“. Ty nejzajímavější 
začala nadace vyrábět ve svém sociálním podniku. Výrobky jsou dodávány pod 
značkou WellDone, jež je chráněna. Tyto pozoruhodné, umělecky pojaté drobné 
užitkové předměty (např. svícen ve tvaru stromečku nebo dvojitá pokladnička–pra-
sátko) kupují především firmy jako dárky pro své obchodní partnery.

Autor: Danuta Chlupová

 dobrá praxe III.

Sdružení Barka, Polsko
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/628-cesta-do-polska-

cast-5-barka

Sdružení „Barka“ postupně opravilo několik bývalých zemědělských usedlostí (dří-
ve státních statků) a předělalo je na azylové domy pro lidi bez přístřeší. Jedním 
z nich je Kaczorownia. Jejími klienty je cca 70 osob. Kaczorownia sestává z něko-
lika budov. Místopředseda sdružení Antoni Tercha nás seznámil s fungováním ce-
lého střediska. „Přijímáme lidi bez přístřeší z celého Polska. Nemáme žádné vstup-
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ní podmínky. Jediné, co požadujeme, je naprostá abstinence od všech návykových 
látek (alkoholu i drog) a osm hodin práce ve prospěch sdružení,“ vysvětlil. Bezdo-
movci žijí ve třech komunitách, které společně plánují práci, scházejí se u jídla 
i na modlitbě v kapli. Jedna komunita jsou klienti zimní noclehárny (funguje od lis-
topadu do Velikonoc), druhou tvoří klienti azylového domu (jejich pobyt v „Barce“ 
není časově omezen), třetí je skupina bezdomovců – bývalých narkomanů. Sdruže-
ní si na sebe samo vydělává. „Základem je zemědělská činnost a chov dobytka. 
Kromě toho provozujeme ve městě bazar s použitým zbožím, nábytkem, domácími 
spotřebiči. Tyto věci před prodejem částečně opravujeme a renovujeme,“ vyprávěl 
Antoni Tercha. V Kaczorownii je automobilová dílna, elektrodílna, sklad nábytku 
a také sklad slámy. „Slámou i topíme. Máme speciální kamna na spalování slámy,“ 
dodal. Na všech těchto pracovištích působí bezdomovci. Za to, že pracují, mají 
střechu nad hlavou, celodenní stravu, účastní se sociální terapie, kromě toho do-
stávají kapesné. V areálu jsou také tři startovací byty pro ty, kteří se snaží postavit 
na vlastní nohy, našli si práci, zvykají si samostatně hospodařit.

Iniciátorem vzniku sdružení „Barka“, které funguje už 15 let, je katolický kněz 
Józef Krawiec. Bydlí přímo s bezdomovci. Pracuje jako vězeňský kaplan, a proto 
má bohaté zkušeností z jednání se sociálně vyloučenými osobami. Právě bývalí 
vězni, kteří opouštějí brány dvou nápravných zařízení ve Strzelcích Opolských, čas-
to přicházejí do „Barky“.

Zajímavé je, že komunita bezdomovců se snaží otevírat vnějšímu světu. Přímo 
v areálu Kaczorownie se např. konají oslavy Dne dětí, v létě sem jezdí mládež na me-
zinárodní dobrovolnické tábory, kde na programu je práce i zábava. Zcela unikátní je 
„divadlo“ ze slámy, které se nachází v obrovské bývalé stodole. Otec Józef tam 
na Štědrý den tradičně slouží půlnoční bohoslužby pro několik stovek lidí z města.

Autor: Danuta Chlupová
 http://www.barka.org.pl/

 dobrá praxe Iv.

Nezisková organizace EPIC pomáhá s pracovní integrací 
zdravotně a sociálně znevýhodněným 

EPIC je nezisková organizace, která poskytuje služby lidem se znevýhodněním. 
Vznikla v roce 1990 s cílem pomáhat místní komunitě, postupně se EPIC rozrost-
la na více než 350 zaměstnanců, kteří pracují v 54 servisních střediscích v Aus-
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trálii, na Novém Zélandě a na Slovensku. Ročně projde službami EPIC cca 10 000 
účastníků. V současné době zvažuje organizace zahájení působení v České re-
publice. 

EPIC poskytuje v Austrálii následující pracovní programy:
• Podporované zaměstnávání 
• Službu sociálně-pracovní rehabilitace 
• Zprostředkování zaměstnání 
• Zprostředkování domácí práce

Na Novém Zélandě poskytuje dva pracovní programy:
• Podporované zaměstnávání
• Pracovní rehabilitaci

EPIC rovněž poskytuje pomoc znevýhodněným zapojit se na trh práce na Slo-
vensku.

 http://epic.org.au/

 dobrá praxe v.

Sociální podnikání ve městě Brzeziny, Polsko
Převzato z: 

 http://www.socialnimesta2020.cz/partneri/

Město Brzeziny se nachází v Lodžském vojvodství, je centrem okresu Brzeziny 
a na jeho území žije více než 12 000 obyvatel. Brzeziny je inovativní municipalita 
v rámci Polska, protože začala uplatňovat jako jedna z prvních v Polsku institut 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek (od roku 2011). V rámci 
těchto zakázek jsou vytvářena pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. 

V okresu Brzeziny funguje také sociální podnik, se kterým město úzce spolupra-
cuje a který pro něho vykonává služby v oblasti údržby zeleně, údržby cest a chod-
níků, provozování útulku pro zvířata a další. V současnosti má tento podnik osm 
převážně postižených osob, v roce 2013 začal pracovat také v oblasti komunálního 
odpadu a počítá se s vytvořením 30 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstna-
né osoby ze sociálně vyloučeného prostředí.

 http://brzeziny.pl/
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 dobrá praxe vI.

Anglický sociální podnik Hill Holt Wood přispívá k rozvoji 
komunity

Hill Holt Wood (HHW) je environmentální sociální podnik, který se nachází v Lin-
colnshire ve východní Anglii. Firma zahájila své podnikání na základě smlouvy 
s obecním úřadem, zaměstnává zejména mladé lidi, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením. Mix učení a praktický rozvoj dovedností v lese v kombinaci s podporou 
vysoce kvalifikovaného týmu umožňuje mladým lidem měnit zásadně způsob své-
ho života a napomáhá jim navracet se zpět do škol nebo získávat následné pracov-
ní uplatnění na volném trhu práce. Postupem času začala sociální firma poskytovat 
vzdělávací služby i pro další skupiny a získala zakázky na úpravu krajiny od míst-
ních orgánů a soukromých vlastníků půdy.

HHW navrhl a postavil ekologické konferenční centrum a chystá se postavit pět 
různých typů ekologických domů v lese pro pracovníky v reakci na nedostatek 
dostupného bydlení v regionu. Také vytváří kompostovací toalety a realizuje kurzy 
v ekologickém centru. 

V rámci iniciativy Future Jobs Fund (FJF), která byla zahájena v roce 2010, na-
cházeli v sociálním podniku pracovní uplatnění po dobu šesti měsíců dlouhodobě 
nezaměstnaní, během té doby jim bylo poskytováno pracovní poradenství a pod-
pora při vstupu na otevřený trh práce. 45 % účastníků projektu získalo následné 
zaměstnání. 

Na základě těchto zkušeností získal sociální podnik zakázku na rekonstrukci 
bytů v South West Ward of Gainsborough. Jedná se o zanedbanou oblast, kde žije 
mnoho nezaměstnaných a chudých lidí a není tam žádná zeleň. Místní lidé najdou 
díky zakázce pracovní uplatnění, v lokalitě se zlepší životní prostředí. 

Sociální podnik Hill Holt Wood realizuje řadu dalších společensky prospěšných 
projektů, zaměstnává 40 mladých lidí se znevýhodněním na plný i částečný úva-
zek, zabývá se širokým spektrem činností od vzdělávání znevýhodněných mladých 
lidí, lesních prací, ekovýstavby přes ekovýchovu až po provoz kavárny. 

HHW je zapojen do komunitního života, vytváří silné vztahy s místními organiza-
cemi včetně místních úřadů a místní policie. Výsledky spolupráce například ukazu-
jí, že se v oblasti díky činnosti HHW snižuje kriminalita mladistvých. HHW spolupra-
cuje také v oblasti stavebních technologií se soukromými stavebními společnostmi 
a místními univerzitami. 

  http://www.hillholtwood.com/
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 dobrá praxe vII.

Belgický sociální podnik De Kringwinkel Hageland

Belgický sociální podnik De Kringwinkel Hageland se zabývá recyklací, opravou 
a prodejem použitého zboží (disponuje sítí charitativních obchodů). Zaměstnan-
cům zabezpečuje doprovodné školení a doprovodné sociální služby, které jim 
umožňují zapojení na trh práce. Důraz je kladen na ekologii a cenovou dostupnost 
recyklovaného zboží i pro chudší zákazníky. 

Podnik zaměstnává přes 5 000 zaměstnanců, z toho téměř 4 000 na plný úva-
zek, 100 zaměstnanců má pracovní poměr na dobu neurčitou. 4 z 5 zaměstnanců 
mají nějaké znevýhodnění. Pracovní místa jsou vytvářena především díky spoluprá-
ci s místními úřady. 

 http://www.kringwinkelhageland.be/

 dobrá praxe vIII.

Sociálně ekonomické podniky zaměstnávající osoby ohrožené 
drogovou závislostí, Rakousko
Převzato z: 

 http://sananim.cz/ppv/workshopy/workshop-v-lednu-2011.html

Fix und Fertig – sociálně ekonomický podnik – byl založen v roce 1993. Poskytu-
je tréninková pracovní místa osobám ohroženým drogovou závislostí, které se 
dlouhodobě nemohou uplatnit na volném trhu práce. Patří mezi nejvýznamnější 
sociálně ekonomické podniky na území hl. města Vídně a v současné době provo-
zuje tyto služby:
• Zasilatelství – pracovní místa pro 4 tranzitní a 38 denních zaměstnanců
• Polygrafii/sítotisk – 10 tranzitních a 10 denních zaměstnanců
• Renovace/stavební úpravy – 6 tranzitních a maximálně 4 denní zaměstnanci

Fix und Fertig poskytuje pracovní příležitosti v rámci tzv. Transitarbeitskräfte (pracov-
ní smlouva je uzavírána na jeden rok, cílem je příprava na vstup na volný trh práce) 
a Tagesarbeitskräfte (určeno pro nestabilizované uživatele návykových látek jako 
možnost denního výdělku a také jako příprava na vstup do tranzitního programu).

144

Manuál dobrých praxí



Cesty klientů do F&F:
• na doporučení vídeňského zařízení WBB – Wiener BerufsBörse (poradenské za-

řízení pro nezaměstnané osoby s drogovou zkušeností nebo jiné služby pro uži-
vatele návykových látek),

• z vlastní iniciativy (informace z webových stránek, od známých apod.),
• na základě pohovoru se sociální pracovnicí Úřadu práce.

 http://www.fixundfertig.at/

Gabarage upcycling design působí od roku 2005 jako sociálně ekonomický pod-
nik vídeňské organizace Anton Proksch Institut (Největší organizace pracující 
s osobami ohroženými závislostmi v Evropě; provozuje také vzdělávací programy 
zaměřené na všechny oblasti závislostí a věnuje se výzkumu), která též spolufinan-
cuje jeho provoz. Další prostředky získává od organizace Sucht und Drogenkoor-
dination Wien GmbH a hlavního města Vídně. Část osobních nákladů na tranzitní 
pracovníky pochází také z  Arbeitmarktservice (AMS) – Úřadu práce.

Gabarage Upcycling Design je podnikatelský záměr, který přesahuje hranice běž-
ných sociálně ekonomických podniků. Dá se charakterizovat jako dílna přeměňující 
použitý materiál v tvůrčím procesu. Ve spolupráci s designéry a kreativním týmem 
vytváří designové předměty pro individuální zákazníky i pro velkoodběratele.

Gabarage stojí na třech základních pilířích: design, ekologie a sociální odpověd-
nost. Pracovní dílna kromě začleňování znevýhodněných osob na pracovní trh při-
spívá také k prodlužování životnosti materiálů tím, že ho znovu kreativně zpracová-
vá do jiné užitkové hodnoty.

Nabízí 20 tranzitních míst pro klienty z Vídně, 5 míst pro klienty z jiných oblastí a 2 
místa pro stálé zaměstnance, kteří se rekrutují z bývalých tranzitních klientů.

Cílová skupina:
• klienti po rezidenční léčbě závislosti (krátkodobé i dlouhodobé),
• klienti v ambulantním doléčovacím programu,
• dlouhodobě nezaměstnaní lidé ohrožení drogovou závislostí,

Ekologický aspekt:
• recyklace odpadních materiálů,
• životnost produktů je prodloužena,
• vyhýbání se zbytečnému vyhazování/likvidaci materiálů.

Sociální zodpovědnost:
• zvyšování dovedností personálu za pomoci pětičlenného modelu,
• certifikace,
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• příprava na vstup na trh práce,
• osobnostní rozvoj a outplacement,
• zaměstnávání cílové skupiny, která se těžko uplatňuje na trhu práce,
• destigmatizace.

 http://www.gabarage.at/

 dobrá praxe Ix.

Kiútprogram v Maďarsku

Hlavním posláním Kiútprogramu, financovaného Evropskou unií, je umožnit oso-
bám žijícím v extrémní chudobě – zejména Romům – stát se samostatně výdělečně 
činnými. V rámci ročního programu je jim poskytována jak vzdělávací a konzultační 
podpora formou mentoringu, tak i podpora finanční v podobě mikroúvěrů. 

Program vychází z modelu Muhammada Yunuse Grameen a v Maďarsku je rea-
lizován od roku 2010. Jádrem poskytování úvěrů je činnost dobrovolných seskupe-
ní pěti příjemců úvěrů, kde jsou tradiční záruky vyžadované bankami nahrazeny 
vzájemným etickým závazkem. V případě první půjčky lze úvěr použít pouze k fi-
nancování zahájení podnikání.  Splátky jsou týdenní, maximální výše úvěru je při-
bližně 3 400 eur. 

Členové obdrží své půjčky postupně. V případě, že vše funguje dobře a splátky 
jsou placeny včas, nakonec vedoucí skupiny obdrží úvěr také. Pokud člen nemůže 
splácet, jak bylo dohodnuto, je vyloučen ze skupiny a  zbývající členové musejí najít 
náhradníka. Půjčky nejsou poskytnuty dříve, než vstoupí nový člen. Je-li první úvěr 
splacen, jak bylo dohodnuto, mohou členové získat další půjčku vyšší částky. Pozo-
ruhodnou charakteristikou tohoto modelu  je, že většina účastníků jsou ženy.

 http://www.kiutprogram.hu/index.php/en/

 dobrá praxe x.

Sociální družstvo Patron Jelenia Góra
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/623-cesta-do-polska-cast-1-

socialni-druzstvo-patron-jelenia-gora
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Sociální družstvo Patron působí v Jelení Hoře na úpatí Krkonoš. Založení a práv-
ní rámec fungování sociálních družstev určuje v Polsku zvláštní zákon o sociálním 
družstevnictví, platný od r. 2006. Zakladatelem může být buď minimálně pět ne-
zaměstnaných osob, anebo – po novelizaci v roce 2009 – minimálně dvě sdruže-
ní. Většina sociálních družstev začala vznikat právě na základě novelizace záko-
na. Zakladatelem Patronu jsou místní organizace dvou velkých sdružení: 
katolického Sdružení bratra Alberta a Polského svazu invalidů. První z nich již 
řadu let pomáhá chudým a lidem bez přístřeší. Nyní se jim snaží zároveň zajistit 
práci.

Družstvo v průměru zaměstnává deset osob, vesměs klientů azylového domu 
pro muže, který sdružení vede v Jelení Hoře. Uzavírá s nimi dohody o pracovní 
činnosti nebo o provedení práce. Bezdomovci provádějí údržbu veřejné zeleně, 
v zimě odklízejí sníh. Měli také zakázku na hlídání a úklid vyhlídkové věže, úklid 
městského tržiště, provádějí drobné stavební práce apod. „Práce s těmito lidmi 
není jednoduchá. Na začátku mnozí z nich neuměli ani obsluhovat motorovou 
sekačku. Není výjimkou, že něco pokazí, neprovedou zakázku tak, jak by 
měli, opijí se během práce,” líčil předseda družstva Konrad Sikora. Pracovník, 
který nejméně rok vykonává pro družstvo práci, se teoreticky může stát jeho 
členem. Málokterý bezdomovec je však schopen splnit tuto podmínku. Nyní ve-
dení družstva zvažuje členství prvního kandidáta.

Vedení Patronu a Sdružení bratra Alberta vychází z filozofie, že i ve skromných 
podmínkách lze pomáhat lidem a provozovat sociální podnik. Například nedávno 
s vynaložením minimálních nákladů bezdomovci přestavěli bývalé šatny měst-
ských komunálních služeb na pokoje krizové intervence pro ženy. „Doposud jsme 
měli ve městě azylový dům pro muže a druhý pro starší a postižené muže. Nyní 
chceme pomáhat i ženám, které se ocitnou v krizové situaci, obětem domácího 
násilí apod.,” uvedl Konrad Sikora.

Předseda družstva nepříliš kladně hodnotil spolupráci s vedením města. „Mám 
tady v počítači několik rozhovorů pro média, v nichž starosta říká, jak je rád, že 
tady jsme. Ve skutečnosti nám ale radnice dává málo zakázek,” řekl.

Družstvo Patron získalo již několik ocenění v oblasti sociálního podnikání. 
V listopadu loňského roku se stalo vítězem celostátní soutěže Sociální podnik 
roku, jehož vyhlašovatelem je Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
ve Varšavě.

Autor: Danuta Chlupová
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 dobrá praxe xI.

Sociálně ekonomický podnik BAN ve Štýrském Hradci, 
Rakousko

„Neřešíme problémy našich tranzitních zaměstnanců. Poskytujeme jim potřebnou 
podporu, aby si své problémy dokázali vyřešit sami.“

Christian Wolf, ředitel BAN Štýrský Hradec

BAN je sociálně ekonomický podnik založený v roce 1983 se sídlem ve Štýrském 
Hradci. Hlavním cílem jeho činnosti je integrace dlouhodobě nezaměstnaných 
a sociálně znevýhodněných osob na běžný pracovní trh prostřednictvím následují-
cích aktivit:
1.  Krátkodobé zaměstnávání (max. 1 rok) v tržně orientovaném prostředí.
2.  Asistence nezaměstnaným v procesu integrace na pracovní trh (školení, dluhové 

poradenství, bydlení).
3.  Sociální podnikání v recyklačním sektoru, konkrétně:
• vyklízení bytů a domů,
• sběrný dvůr,
• truhlářství pro opravu nábytku,
• dílna pro opravy elektroniky,
• second-hand obchod pro prodej opraveného nábytku a elektroniky.

1. – 3. měsíc 4. – 8. měsíc 9. – 12. měsíc

•  přijetí
•  měsíční zkušební doba
• profesní zaměření
•  vyjasnění budoucích 

 možností
• vyjasnění potřeby pomoci
• zavedení v rámci podniku
•  individuální pohovory  

s personálním manažerem
•  pohovor s personálním 

manažerem a manažerem 
provozovny po skončení 
zkušební doby

• pohovor s členy týmu

•  definování manuálních 
 dovedností

•  hodnocení klíčovými 
 zaměstnanci

•  týmové pohovory, pohovo-
ry s kolegy

•  pohovory s personalistou

Interní výcvik:
•  odborné zaměření, sebe-

prezentace, výcvik v tele-
fonování, elektronickém 
zpracování dat, specifické 
profesní školení

•  hledání zaměstnání
•  pracovní zkušenosti
•  odchod z programu 
•  podpora při přechodu 

z chráněného prostředí 
BAN na pracovní trh

•  zavedení na nové pozici
•  pohovory s personalistou
•  individuální příprava pro 

stálé zaměstnance
•  psaní žádostí o práci
•  školení uchazečů
•  poskytnutí kontaktů 

na  firmy
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1. – 3. měsíc 4. – 8. měsíc 9. – 12. měsíc

•  stanovení pedagogických 
postupů, pracovní 
rehabilitace, zdravotní 
prohlídky

•  sestavení individuálního 
plánu osobního rozvoje

Externí výcvik:
•  řidičský průkaz, řízení vy-

sokozdvižného vozíku, ří-
zení jeřábu, kurzy účetnic-
tví, jazykové kurzy

Následná péče:
•  kontakt s firmami
•  v případě problémů: poho-

vory s novým nadřízeným 
bývalého tranzitního 
 pracovníka

Převzato z: 
 http://www.3lobit.sk/publikacie/socialne%20podnikanie/SE_kniha_

BanBicycle_150dpi.pdf

BAN aktivně spolupracuje se dvěma strategickými partnery – s Úřadem práce 
na aktivitách spojených s integrací na trh práce a s městem Štýrský Hradec, které 
se stalo hlavním partnerem v oblasti recyklačního sektoru a v oblasti integrace 
nezaměstnaných na trh práce. BAN je také členem řady tematických sítí – např. 
Asociace sociálních podniků Štýrska.

BAN vytvoří ročně přibližně 25 míst v rámci tranzitního zaměstnávání, na lokální 
trh práce umístí ročně více než 50 uchazečů o zaměstnání a téměř 2/3 veškerých 
nákladů společnosti se daří hradit z prodeje recyklovaných produktů.

Vedlejší přidanou hodnotou aktivit BAN je ekologičnost a udržitelný rozvoj, protože 
ročně sesbírá přes 1 000 tun odpadu, z nichž se recykluje či opětovně využije 80 %.

 http://www.ban.at/_lccms_/templates/startseite.php

Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 
 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/zahranicni-

zkusenosti/127-dobre-vyhozene-penize:

Dobře vyhozené peníze
Každý den přijíždí do recyklačního dvora jednopatrového rohového domu v centru 
Štýrského Hradce několik plně naložených náklaďáků. Přivážejí sem skříně, stoly, 
komody, pračky, nádobí, oblečení a vůbec všechno, co lze ještě použít po vyklize-
ní bytů a jiných prostor. Zde věci vyčistí, opraví a k dalšímu prodeji vystaví ve vlast-
ní prodejně.

Firma BAN funguje na volném trhu služeb, zaměstnává přitom dlouhodobě neza-
městnané, většinou osoby s problémovou minulostí. „Například naši stěhováci mají 
ve městě skvělou reputaci,“ chválí tranzitní pracovníky šéf firmy Christian Wolf.

Veřejně prospěšný spolek BAN, který je současně zřizovatelem a majitelem firmy 
BAN, s. r. o., vznikl před třiadvaceti lety z iniciativy sociálních pracovníků. Původně 
šlo o poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, později se spolek přeměnil 
ve standardní podnik pomáhající lidem najít zaměstnání na volném trhu práce. Fir-
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mou s ručením omezeným se podle Wolfa stali před třemi roky především kvůli 
image: když nabízíte své služby na volném trhu, vždy se většina zákazníků líp dívá 
na běžnou firmu než veřejně prospěšný spolek, učící pracovat lidi s problémovou 
minulostí.

Svou roli sehrály ale i organizační důvody. Jako prospěšná společnost mohou 
podle rakouských předpisů vytvořit zisk a zpět ho investovat do firmy. Wolf sám 
není majitelem firmy s ručením omezeným, je pouze jejím jednatelem; současně 
funguje jako ideový šéf celého sociálně-ekonomického projektu. „Důvodem této 
organizace je, že jsme nechtěli, aby firmu s ručením omezeným vlastnil někdo jiný,“ 
vysvětluje Wolf ve své prostorné kanceláři s výhledem na recyklační dvůr. Do spol-
ku vstoupil až v roce 1993 jako ekonom bez zkušeností se sociální prací. „Jako 
ekonomický podnik jsme začali fungovat až po nějakých pěti deseti letech,“ říká 
Wolf.

Být nejlepší
Hlavním finančním partnerem BANu jsou město Štýrský Hradec i Štýrsko samotné. 
Každý ale trochu jinak: rámcovou roční smlouvu na činnost podepisuje BAN se 
zemským úřadem, městský pracovní úřad pak zajímá především konkrétní práce. 
Svou vlastní činností podnik pokryje 55 až 60 procent rozpočtu, zbytek připadá 
na dotace.

Navzdory dotacím i poloviční – desetiprocentní DPH ale nejsou výsledkem čin-
nosti dumpingové ceny, naopak. „Sázíme na kvalitu svých služeb,“ říká Wolf. „Sa-
mozřejmě víme, že na trhu soutěžíme s firmami, které žádné dotace nemají. Zem-
ské a městské peníze jdou ale pouze na sociální práci s tranzitními zaměstnanci. 
Ve Štýrsku funguje i model, kdy pracovní úřady jsou zastoupeny v představenstvu 
sociální firmy, města se v nich pak ale finančně neangažují..“ Paradoxně mívá BAN 
občas sám problémy s konkurenceschopností. Některé ostatní firmy z oboru totiž 
zaměstnávají nekvalifikované lidi načerno, takže dosáhnou ještě nižších nákladů 
než veřejně prospěšný spolek. Podle Wolfa ale nemá smysl, aby to byla jejich firma 
kdo proti tomu povede válku.

Tranzitních zaměstnanců bývá ve všech provozovnách BANu – dvoře, oprav-
nách, stěhování, rekonstrukci nábytku a obchodě s použitým nábytkem – zhruba 
třicet, zatímco stálých, rekrutovaných z volného trhu práce, je dvacet. Podobně 
jako v případě Bicycle ještě donedávna platilo, že mohli zaměstnávat všechny dlou-
hodobě nezaměstnané, které jim pracovní úřad poslal, nyní však platí i pro ně pra-
vidlo o roční registraci na Úřadě práce. Berou muže i ženy, na věku nezáleží. Ucha-
zeči musejí mít vhodnou kvalifikaci a především chtít pracovat; nejde ani tak 
o výkon, ale o chuť a motivaci. Když u někoho při vstupním rozhovoru zjistí, že ne-
chce pracovat a přišel jen kvůli razítku pro „pracák“, odmítnou ho.
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V recyklaci pracují převážně muži bez vzdělání či vězni, protože jde o fyzicky 
náročnou práci. V obchodě s nábytkem a oblečením zase pracují spíš ženy, které 
byly například dlouho na mateřské. Další podmínkou je, že k nim člověk musí přijít 
„čistý“, pokud jde o drogové nebo alkoholové závislosti.

Dvanáct měsíců tranzitu jsou pracovníci placeni na základě kolektivní smlouvy 
a pracují podle běžných pracovněprávních vztahů, nemají zvláštní status. Na rozdíl 
od běžných zaměstnavatelů s nimi zde více pracují při porušení pravidel. Dobře 
totiž znají jejich minulost i současné problémy. Výjimečně se i stalo, že se člověk 
z tranzitu stal stálým zaměstnancem BANu. Muselo se ale uvolnit místo a on se 
zúčastnil běžného konkursu. „Maximálně bychom mohli tolerovat, kdyby se někdo 
ze závislosti ještě léčil, ale byl schopný plnohodnotně pracovat,“ připouští Wolf.

A proč právě recyklační dvůr s důrazem na ekologii? „Počátkem osmdesátých 
let proběhla v Rakousku ekologická debata,“ vysvětluje šéf BANu, „proto se většina 
rakouských sociálních firem nějak zabývá ekologií. Firmy vzniklé později mají už 
obvykle mnohem rozsáhlejší portfolio služeb.“

Zákazník nebo donátor?
Vlastně to byl Wolf, kdo do sociální firmy zavedl formou společnosti s ručením 
omezeným určité prvky tržního hospodářství. V praxi to znamená větší svobodu 
a pružnost v každodenním provozu, ale i riziko. Předtím museli každou položku 
v rozpočtu doložit úřadu, ten za to ale automaticky kryl případnou ztrátu. Nyní to 
funguje trochu jinak. „V praxi jsou to pro nás ty samé peníze, jen máme o něco 
volnější ruce,“ vysvětluje Wolf.

Vlastně je otázka, jestli je Úřad práce, kterému se zavazují třicetiprocentní úspěš-
ností umístění absolventů tranzitu na volném trhu práce, donátorem nebo zákazní-
kem. Sice úřad BANu platí každý rok peníze, ten mu ale „prodává“ doložitelnou služ-
bu. Podle Wolfa se však ve vnímání veřejností posunuli za léta fungování správným 
směrem jen o kousek. „Obecně se investice do sociálních firem považují za vyhozené 
peníze,“ přiznává. „Jaký je ale rozdíl, když město třeba staví, což se chápe jako inves-
tice? Nám platí Úřad práce za umístění lidí na trhu práce. To má pro stát velký význam 
– tito lidé totiž pracují, normálně platí daně a nepobírají sociální podporu.“

Fakt, že je BAN sociální firmou, hraje při získávání zakázek jen malou roli. „Mezi 
našimi zákazníky existují dvě marginální skupiny: ti s extrémně sociálním cítěním 
a jejich opak. Většina se ale při výběru firmy rozhoduje pouze podle kvality služeb.“

Muži a ženy – dělba práce
„Každý člověk, který chce vstoupit do programu BANu, musí mít doporučení 
od Úřadu práce, výjimkou jsou jen bezdomovci, propuštění vězni a ženy po mateř-
ské,“ vysvětluje Krista Steinwederová, zodpovědná v BANu za sociální programy.

Prostupné zaměstnávání
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Rázná padesátnice má se sociální prací bohaté zkušenosti: pracovala v azylo-
vém domě, léta bývala sociální pracovnicí. Umí si s lidmi povídat o jejich problé-
mech a trochu je i litovat, stejně tak ale pozná moment, kdy začíná práce. V BANu 
si nezaměstnané nijak nevytipovávají, pracují s těmi, které jim pošle pracovní úřad. 
Výběrový proces a zařazení na konkrétní práci jsou ovšem již velmi důkladné. Jde 
o léta vyzkoušený fungující systém, přestože si někteří chodí jen pro razítko. Na čtr-
náct hodin týdně sem v rámci programu EU vozí za prací i vězně s lehčími delikty, 
ti mají zvláštní visačku.

„Nejtěžší pracovní pozicí je vyklízení prostor,“ říká Steinwederová. „Tady pracují 
hlavně muži, jedinou kvalifikací je totiž fyzická zdatnost. Naopak v bazaru s nábyt-
kem pracují spíš ženy. Možná to není podle posledních trendů genderové rovnosti, 
ale tady to má opodstatnění.“ dodává. Něco mezi náročným vyklízením a poklid-
nějším bazarem je práce v truhlářství a při opravách elektrospotřebičů. Tato práce 
vyžaduje už jistou kvalifikaci. Není tak fyzicky náročná, ale vyžaduje víc trpělivosti, 
soustředění a určité znalosti. Ty nemusí být formální. Někteří nezaměstnaní sem 
sice přišli bez výučního listu v oboru, televizím, rádiím a pračkám ale velmi dobře 
rozuměli, takže úspěšně strávili rok právě zde. Jiní zase umí pracovat se dřevem 
nebo k tomu aspoň mají předpoklady, proto skončí v truhlářské dílně.

„První tři měsíce se u nás lidé spíš jen zapracovávají,“ vysvětluje Steinwederová. 
„Pro každý obor máme určitý balík znalostí, který se dotyčný má naučit. Po půlro-
ce, když se zapracuje, můžeme posoudit, jestli se na danou práci hodí, současně 
se začíná s konzultacemi o jeho budoucnosti mimo BAN. V tu dobu už si taky lidé 
mají začít hledat zaměstnání na volném trhu práce, v čemž se jim snažíme pomá-
hat. Ale bývá to nejtěžší moment. Mnozí odpadnou právě v posledních měsících, 
kdy je začne děsit vidina dalšího hledání práce.“

Velká část dlouhodobě nezaměstnaných není zvyklá psát a rozesílat životopisy 
a chodit na pohovory. Dlouhodobá nezaměstnanost je totiž připravila o motivaci, 
kterou se jim v BANu ale snaží znovu dodat. Důvodem určité nechuti ke vstupu 
na trh práce je i poslední západoevropský trend: firmy zaměstnávají pracovníky 
přes personální agentury, které je pak v rámci firmy posílají do různých provozů, 
z místa na místo. Stávají se tak ryze námezdní silou. Pokud ale člověk disponuje 
nějakou odbornou kvalifikací nebo specializací, stává se pro trh práce potřebněj-
ším. Na každého pracovníka mají v BAN 800 eur na zvýšení kvalifikace, které inves-
tují například do počítačových kurzů, získání řidičského oprávnění na auto či vyso-
kozdvižný vozík apod. Když si někdo najde dražší kurz, musí si zbytek doplatit sám. 
Součástí sociální práce je i řešení osobních problémů, často bránících v zaměstná-
ní. Můžou to být dluhy za bydlení či sklony k alkoholismu. První řeší mzdová účtár-
na srážkami z platu a exekucemi, druhé posílají k jiným neziskovkám, jejichž síť je 
v Rakousku velmi hustá.
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„Nejdůležitější je lidi motivovat,“ říká Steinwederová. „Hlavně na mužích je vidět, 
jak jim placená práce zvyšuje sebevědomí.“ Po skončení tranzitu píší o každém 
na pracovní úřad posudek, což je podle Steinwederové dost háklivý moment. Vědí, 
že negativní stanovisko může dotyčného vrátit mezi nezaměstnané a zcela tím de-
valvovat jejich roční práci, na druhou stranu není fér lhát.

„U nás jsou na takzvaném druhém trhu práce a naším úkolem je vrátit je na ten 
první,“ vysvětluje. „Ne všichni jsou toho ale schopní.“

Prodáme všechno
„Když je nějaká věc použitelná, prodáme všechno od klobouku po záchodovou 
mísu,“ usmívá se Ewa Winter-Meisslová, vedoucí bazaru s nábytkem, nádobím 
a oblečením. Prodejna se dělí na dvě části: v přední, větší místnosti prodávají kva-
litnější oblečení, nádobí a opravený či jen povrchově rekonstruovaný nábytek z vy-
klízení. Ve druhé místnosti lidé nakupují levnější věci jako staré mikrovlnky, lednice 
či pračky. Pracuje zde 5-6 tranzitních zaměstnanců. Denně zde končí tři plné ná-
klaďáky věcí, měsíční obrat činí přes 30 000 eur. Na rozdíl od konkurence obchod 
běžně neinzeruje. Reklama funguje na bázi kvalitních služeb a zboží, o kterých si 
řeknou sami zákazníci. Někteří sem chodí nakupovat i třikrát týdně. Možná proto je 
brzy odpoledne v obchodě čilý zákaznický ruch.

„Místa u nás se vypisují pro muže i pro ženy, ale vždycky u nás končí ženy,“ vy-
světluje Winter-Meisslová. „Není potřeba zvláštní kvalifikace; důležitá je jen komuni-
kace se zákazníky a chuť pracovat. Ve městě je velká konkurence, vyklízení a pro-
dej věcí je velmi lukrativní obchod, proto se i BAN snaží shánět zakázky mimo 
město.“

Typickou tranzitní pracovnicí bazaru bývá rozvedená žena se dvěma až třemi 
dětmi, s dluhy či závislostí. Někteří mají tendenci odejít z práce v posledních třech 
měsících, kdy si mají hledat zaměstnání na volném trhu práce. Obvykle s tím už 
mají špatnou zkušenost z minulosti a bojí se absolvovat vše znovu. „Byla jsem ne-
zaměstnaná dva roky,“ říká Romy, černoška z Kapského Města.

V Rakousku žije třináct let, v BAN zatím třídí oblečení první dva zkušební měsíce, 
po nichž se pracovní pobyt prodlužuje na rok. Během něj si chce udělat kurzy 
z němčiny a na počítač. Předtím pracovala v kavárně a pro katolickou charitu. „Je 
důležité mít práci jako takovou,“ říká. „V obchodě mě to ale navíc i baví, chtěla bych 
si najít nějakou podobnou práci. Ráda bych tu zůstala déle, ale vím, že na moje 
místo čekají jiní.“

Autor: Petr Holec, Reflex
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 dobrá praxe xII.

Programy pracovní integrace pro mládež neziskové 
organizace AWO, Německo

Německá nezisková organizace AWO poskytuje komplexní služby umožňující lidem 
různých věkových skupin zapojit se na trh práce. Mezi konkrétní aktivity patří:
• vzdělávací program pro dlouhodobě nezaměstnané mladé lidi,
• tréninkový program pro znevýhodněné mladé lidi (zahradnictví a krajinářství, 

zpracování kovů, elektrotechnika, sociální péče aj.),
• zprostředkování zaměstnání. 

V průběhu těchto aktivit se pracuje s motivací účastníků programů a účastníkům 
i jejich rodinným příslušníkům jsou poskytovány doprovodné a podpůrné sociální 
služby. 

 http://www.awo.org/

 dobrá praxe xIII.

Sociálně ekonomický podnik Bicycle ve Štýrském Hradci, 
Rakousko
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/zahranicni-

zkusenosti/516-vzdycky-je-to-politika

Bicycle je sociálně-podnikatelským projektem, jehož úkolem je vracet na trh práce 
dlouhodobě nezaměstnané mladé lidi ve věku od 17 do 25 let. Ve třech provozov-
nách nyní pracuje v takzvaném tranzitním programu 24 lidí.

Bicycle sídlí kousek od Zámeckého vrchu, historické dominanty Štýrského Hrad-
ce (Graz), metropole rakouské spolkové země Štýrsko. Podnikatelskou aktivitou je 
provozování obchodu s horskými koly, což není náhoda. Do Hradce, za jehož pří-
jemné teplejší klima mohou středomořské vzdušné fény, přijíždí právě kvůli cyklisti-
ce spousta turistů. Silničním a horským kolům ale holduje i většina z tří set tisíc 
místních obyvatel, včetně padesáti tisíc studentů, kteří navštěvují šest místních uni-
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verzit. Dokonce je zde jízda na bicyklu tak populární, že když jedna banka před 
časem pro své klienty zadarmo rozmístila kola před svými pobočkami, nečekaně 
rychle zmizela. „Krátce poté se na trhu objevil Bicycle. Firma začínala s půjčovnou 
a opravnou kol. Ovšem se svými vlastními koly,“ upozorňuje s úsměvem Gerd 
Kronheim, šéf firmy, zatímco sedíme v zasedačce starobylého domu se silnými 
zdmi s masivními dřevěnými zárubněmi.

Ze squatu
„Když jsme v roce 1988 začínali, byla naší ideou opravna kol, ve které bychom za-
městnali šest dlouhodobě nezaměstnaných,“ vzpomíná Kronheim na skromnější 
začátky.

Kronheim založil Bicycle jako veřejně prospěšnou neziskovou organizaci spolu 
se dvěma společníky, kteří s ním dodnes sedí v představenstvu. Počáteční model 
financování firmy: 20 procent z vlastní podnikatelské činnosti, 80 procent dotací, se 
už po dvou letech úspěšného fungování obrátil na současných 60 procent z pod-
nikání a 40 procent z dotací. Na dotacích se 80 procenty podílí městský Úřad 
práce, 10 procenty město a stejným dílem spolková země Štýrsko. Striktně rozdě-
lený je i účel dotací: Úřad práce financuje všechny věcné položky rozpočtu, město 
dává fixní sumu na libovolné účely a Štýrsko vždy zaplatí konkrétní položku. Za to 
se firma zavazuje ke třicetiprocentní, od roku 2007 dokonce čtyřicetiprocentní 
úspěšnosti v umísťování tranzitních pracovníků na otevřený trh práce.

Jinak než v běžné firmě je to i se ziskem. Podnik je veřejně prospěšnou společ-
ností, na základě dohody s Úřadem práce případný zisk z podnikání nerozděluje 
ani neinvestuje, ale vrací ho úřadu. Spíš než o zisk jde vlastně o tisícové (2 000 až 
10 000 eur ročně) posuny v poměrně rozsáhlém rozpočtu, roční obrat například 
činí 1,1 milionu eur.

„Všechno to začalo tím, když v Hradci obsadili mladí lidé dům ve vlastnictví měs-
ta a udělali z něj squat,“ říká původní profesí technik těžkých strojů, jenž se k soci-
ální oblasti dostal přes práci s propuštěnými vězni.  Úřad práce tehdy vyšel mladým 
lidem vstříc a nabídl jim peníze na opravu domu, pokud se o něj budou řádně sta-
rat. Kronheim s kolegou začal na projekt dohlížet, až se z něj vyvinulo mládežnické 
centrum. Když projekt skončil, přemýšlel, jestli by pro mladé nezaměstnané lidi 
s nejrůznějšími sociálními problémy nemohl udělat něco dlouhodobějšího. Rychle 
přišel na to, že nejlepší bude naučit je pracovat.

„Zjistili jsme, že půjčovna kol v Hradci chybí,“ říká Kronheim. „Rozhodli jsme se 
proto, že budeme kola půjčovat za peníze a taky se o ně starat. Největší příjem 
jsme tehdy měli z pronájmu reklamy na kolech.“

Po dvanácti letech, v roce 2000, už byla Bicycle největším prodejcem kol 
ve městě. Velký vliv na to měl boom rekreační a horské cyklistiky v 90. letech. 

Prostupné zaměstnávání
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Nešlo ale jen o zvyšování prodeje, ale především o sociální dimenzi – pracovní 
integraci nezaměstnaných.

Nejen práce
„Někteří u nás pracovali i tři roky, mívali jsme i jeden a půlletý učňovský program 
s dvaceti místy,“ popisuje Kronheim tranzitní program, v němž se dlouhodobě ne-
zaměstnaní připravují na vstup na volný pracovní trh.

Přípravou může být jen dodržování běžné pracovní disciplíny, ale i řešení bydlení, 
dluhů či rodinných problémů. Tranzitní se mu říká proto, že jím lidé v podstatě jen 
procházejí, až poté si mají s pomocí dalších odborníků sami najít časově neomeze-
né zaměstnání.

Až do loňska tranzit trval dvanáct měsíců, od letošního roku ale funguje ve zkrá-
cené devítiměsíční formě. Důvodem je politika. Rakouská vláda potřebovala před 
volbami papírově snížit nezaměstnanost, proto zaplatila lidem bez práce drahé kur-
zy, během nichž jsou oficiálně zaměstnaní. Papírově tak sice klesla nezaměstna-
nost o dvacet procent, podle Kronheima ale nakonec povede zkrácení tranzitu 
ke zvýšení skutečné nezaměstnanosti. Devět měsíců totiž podle něj na kvalitní pří-
pravu dlouhodobě nezaměstnaných nestačí. „Snažili jsme se pracovnímu úřadu 
vysvětlit, že po devíti měsících se jen víc lidí z tranzitu vrátí mezi nezaměstnané, ale 
neslyšeli na to,“ vysvětluje.

Zatím neměli v Bicycle problém s dodržením závazku, že si třicet, nyní až čtyřicet 
procent absolventů tranzitu najde po jeho ukončení práci. Naopak. Podle statistiky 
pracovního úřadu se to daří 60 až 80 procentům, proto se úřad snaží kvótu průběž-
ně zvyšovat. Záleží ale na tom, jak úspěšnost, což je relativní pojem, počítáte. Ra-
kouské úřady práce jednoduše počítají počet absolventů programu, kteří si do třech 
měsíců najdou práci, což je dost vágní metoda. Statistiku vždy vylepší ti, kteří se 
během této doby nechají zaměstnat několikrát, byť pouze na jeden den. Matema-
ticky vzato by státní metoda mohla skončit i přebytkem pracovních umístění nad 
nezaměstnanými, aniž by kdokoli pracoval.

„Podle nás jsme úspěšní z padesáti až šedesáti procent,“ přiznává Kronheim. 
„Nezajímá nás ale jen počet těch, kteří si najdou práci, zajímá nás člověk jako tako-
vý. Úspěchem je pro nás třeba to, když dotyčný pokračuje na civilní službu nebo 
vojnu, jejichž nedokončení často bývá důvodem znevýhodnění na trhu práce. Nebo 
se vrátí do školy.“

Nikoho nenutíme
„Snažíme se, aby si každý vyzkoušel všechno, ale když někdo nechce něco dělat, 
nenutíme ho,“ vysvětluje Kronheim systém práce tranzitu.

Do Bicycle posílá pracovní úřad nezaměstnané ve věku 17–25 let, už zde ale 
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pracovali i starší. Kromě určitého věku je podmínkou i to, že musejí být nezaměst-
naní déle než rok a minimálně rok být u úřadu registrovaní, což dřív neplatilo; stači-
lo, aby byl člověk nezaměstnaný.

„Pro nás to znamená změnu klientely, devadesát procent našich klientů bývali 
pankáči a squateři,“ říká Kronheim. „Jenže ti nechtějí být nikde registrovaní, což je 
nyní diskvalifikuje. Stejný problém se týká i mladých lidí, kteří po skončení základní 
školy nikdy nepracovali. Pokud se jich někdo neujme, taky v registru nejsou.“ Proto 
nyní ve firmě pracují převážně tři skupiny lidí: bývalí vězni, které jejich kurátor doká-
že přimět k registraci na pracovním úřadě, přistěhovalci a mladí, kteří už pracovali, 
takže jsou automaticky v registru. Na čtyřiadvacet tranzitních připadá dvanáct stá-
lých zaměstnanců.

Konec snů
„Mám na pracáku kontaktní osobu, které volám, když se nám uvolní místo,“ říká 
Günter Lang, prošedivělý padesátník zodpovědný za sociální programy. S uchaze-
či vede přijímací rozhovory, při nichž obvykle vyplynou jejich problémy. Hlavním 
kritériem pro přijetí je chuť pracovat, poslední dobou je ale nedostatek uchazečů, 
takže berou téměř každého. Někteří přicházejí jen pro razítko, aby nepřišli o pod-
poru. Novým zaměstnancům pak pomohou najít byt, jiné např. pošlou pro odbor-
nou radu k psychologovi. Současně s nimi mluví o jejich budoucnosti. Devět měsí-
ců tranzitu je individuálních, každému vypracují podle jeho profilu plán osobního 
rozvoje. První dva měsíce noví zaměstnanci obvykle procházejí školeními.

„Mívali jsme systém, kdy jsme se v prvních dvou měsících zaměřovali na pobyt 
zde, pak jsme s lidmi mluvili o budoucnosti a nakonec odešli na praxi do nějakého 
podniku. Někteří se tam osvědčili a zůstali,“ vysvětluje Lang. „Zkrácením tranzitu 
a zrušením učňovských míst ale tento systém skončil.“ Podle Langa mají dlouhodo-
bě nezaměstnaní jeden společný problém. Většina jich dobře ví, co chtějí dělat, jen 
si neumějí ve svém oboru najít práci. „V posledních letech nemáme dost peněz ani 
času dostatečně se lidem věnovat,“ naráží Lang na zkrácení tranzitu a zrušení uč-
ňovského programu. „Za devět měsíců obvykle nestačíme vyřešit jejich problémy, 
můžeme je jen začít řešit. Ideální doba by byly dva roky, jenže Úřad práce by byl 
nejradši, kdyby sem lidi chodili na dva týdny, aby jim vylepšili statistiku.“

Podle statistiky Bicycle vypadne 20 až 30 procent lidí hned v prvním měsíci, jiní 
naopak v posledních, kdy je znovu čeká hledání práce. Stále více lidí také končí 
v pátém měsíci: obvykle ti, co nikdy pracovat nechtěli. Nyní mají například pouze tři 
zaměstnance, kteří dokončí celý devítiměsíční program. „Je obtížné říci, jak vníma-
jí pobyt u nás běžní zaměstnavatelé,“ říká Lang. „Někteří vidí pozitivně, že ti lidé už 
pracovali. Ti, co tranzit nedokončí, můžou mít při hledání práce problém. Obecně 
ale nikdy moc dobře nepůsobí, když už člověk prošel pracákem.“
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Ještě nevím
„Nevím, jak jim to funguje finančně, ale já tady pracuju rád,“ usmívá se tichý mladík 
s brýlemi a plnovousem, převlékající se do práce v jednom z obchodů a opravny 
kol Bicycle.at. Ročně tady provedou 6 000 až 8 000 oprav, kromě toho svářejí rámy 
a sami vyrábějí některé atypické součástky.

Šestadvacetiletý Dževad Kapič přišel do Rakouska během bosenské války před 
deseti lety. Praktikující muslim vystřídal několik zaměstnání, po čase si udělal kurz 
na telekomunikačního technika. V tranzitu pracuje čtyři měsíce, opravuje kola. 
Po jeho skončení půjde buď na vojnu, nebo na civilní službu. Práci zde přijal hlavně 
kvůli náboženské svobodě. V pátek může kvůli modlitbě skončit dřív, praktikuje 
i během oběda. Zatím neví, jaký význam pro něj bude devět měsíců, pokud vydrží, 
mít. Přínosné jsou podle něj především pro mladé lidi po škole, kteří nikdy nepraco-
vali. „Mám dva výuční listy, ale stejně jsem práci nenašel,“ říká. „Rád bych pracoval 
v oboru, ale nejdůležitější je pro mě náboženská svoboda. Když nenajdu takovou 
práci, kde budu moci praktikovat své náboženství, půjdu klidně jinam. Svět je vel-
ký.“

Prodej kol a konkurence
Rozhodně ne všechno je ideální. „Abych byl sebekritický, trochu jsme podcenili 
situaci,“ říká Kronheim. Problémem se stal obchod s drahými koly, nejvýdělečnější 
pobočka firmy. Místní konkurenci začalo vadit, že největší prodejce kol ve městě 
dostává dotace, není v obchodní komoře, neplatí příspěvky a údajně zaměstnává 
lidi načerno. V novinách se objevil inzerát o nekalé soutěži. Výsledkem mnohamě-
síčních sporů bylo několik kontrol z pracovního i finančního úřadu. Žádné nesrov-
nalosti sice nenašly, bylo ale jasné, že stávající situace je v městě jako Štýrský 
Hradec neudržitelná. „Pracovní úřad nám řekl, ať situaci nějak vyřešíme, že tato 
diskuze musí zmizet ze světa,“ vzpomíná Kronheim.

Zaregistrovali si proto běžnou živnost, stali se členy obchodní komory a rozhodli 
se, že jejich nejvýnosnější prodejna bude fungovat na čistě komerční bázi. 
Ve zbylých dvou se provoz nezmění, jen nebudou prodávat drahá kola nad 1 000 
eur. Změna ale nebude zadarmo. Ubydou čtyři tranzitní místa a změní se struktura 
rozpočtu veřejně prospěšné společnosti: 60 procent půjde z dotací, 40 z vlastní 
činnosti. „Vždycky je to trochu i politika.“

Autor: Petr Holec, Reflex
 http://www.bicycle.at/
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 dobrá praxe xIv.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS / Polsko

BORIS je nezávislá nezisková organizace, která byla založena v roce 1992 (v té 
době) jako nadace s cílem podporovat občanské aktivity včetně NNO a sociál-
ních iniciativ. Asociace BORIS se zaměřuje především na socio-ekonomicky zne-
výhodněné oblasti Mazowieckého vojvodství, kde vytvořila a podporuje místní 
rozvojová centra sociální ekonomiky. Na základě předchozích zkušeností z půso-
bení ve venkovských oblastech Mazowieckého vojvodství každý rok vybere jeden 
okres, ve kterém pracuje s místními komunitami. Prostřednictvím školení, odbor-
ného poradenství a výměnných studijních pobytů podporuje ve spolupráci 
s místní správou vedoucí představitele i občany při vytváření podniků sociální 
ekonomiky, anebo jim pomáhá s rozvojem již založeného sociálního podnikání. 
Dále organizace iniciovala a spoluvytvářela velkou celonárodní síť rozvíjející nové 
modely a metody práce. Napomáhala s vytvořením Sítě na podporu neziskových 
organizací v Polsku (SPLOT), systému Aktivních občanských kanceláří, systému 
místních fondů a Asociace školitelů NNO.

 http://www.boris.org.pl/

 dobrá praxe xv.

Urban Green

Impact Arts je skotský sociální podnik, který zaměstnává více než 50 mladých 
zaměstnanců se sociálním znevýhodněním a více než 200 nezávislých umělců, 
kteří vytvářejí umělecké objekty z recyklovaných materiálů, střešní zahrady a úly, 
pořádají kulturní akce a workshopy, oživují komunitní život ve Skotsku. Sociální 
podnik mimo jiné připravuje na zakázku pro města projekty zelených míst, do je-
jichž vytváření zapojuje místní obyvatele (projekt Urban Green). 

 http://www.impactarts.co.uk/blogs/news/
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 dobrá praxe xvI.

Tyneside Cyrenians – zaměstnání lidí bez domova na stavbě 
ubytovny

V roce 2006 se charitativní organizace pro osoby bez domova Tyneside Cyrenians 
rozhodla vybudovat na svém pozemku malou ubytovnu ”The GardenRooms”. 
Uspořádali výběrové řízení na stavebního dodavatele, který by kromě samotné 
stavby také zaměstnal klienty této ubytovny. Organizace našla stavební firmu, která 
zaměstnala na stavbě třináct bezdomovců.

Z celostátního hlediska šlo o první návrh svého druhu. Samostavitelé (Self-buil-
ders), původně bez domova, bez dovedností a bez práce, byli zaměstnáni na dobu 
určitou a v průběhu naplňování zakázky zásadně změnili své životy: sedm ze třinác-
ti mužů získalo celostátně uznávanou odbornou kvalifikaci 2. stupně (dle Národního 
rámce kvalifikací) v oboru stavebnictví a stavební inženýrství, získali nové domovy, 
našli si novou práci a uspořádali si svůj životní styl. Stavba vybudovaná v jedineč-
ném partnerství s dodavatelskou firmou nyní nabízí jak ubytování, tak nové kance-
lářské prostory.

 http://www.thecyrenians.org/ 

 dobrá praxe xvII.

Švýcarská sociální firma Dock Gruppe AG
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/111-dock-gruppe-ag-model-

socialniho-podnikani-rubikon-centrum-se-inspiruje-ve-svycarsku

Jako příklad sociální integrace ve Švýcarsku dobře poslouží sociální firma Dock 
Gruppe AG. Historie Dock AG začíná v roce 1997, kdy ve městě St. Gallen vznikla 
nadace pro pracovní začleňování, která se po pěti letech transformovala na sociál-
ní firmu. Postupným rozvojem Dock AG rozšířil svou činnost do deseti švýcarských 
měst, například Curychu, St. Gallenu, Arbonu či Wintherthuru. Jednotlivé části 
v roce 2010 fúzovaly do Dock Gruppe AG.

Čím se firma zabývá a jakým způsobem funguje, lze ukázat na pobočce ve měs-
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tě Winterthur, založené v roce 2008. V rozlehlé hale, k níž náleží velký sklad, pracu-
je několik desítek zaměstnanců pod vedením pouhých dvou kmenových zaměst-
nanců Dock Gruppe AG. Přitom je v této budově vykonávána celá řada činností 
od montování hliníkových komponentů přes zpracování elektrošrotu a balících pra-
cí až po výměnu elektrických zástrček podle evropských standardů.

Takový způsob práce je umožněn několika faktory. Důležitá je spolupráce se 
zákazníky, kteří poskytují nejen zakázky, nýbrž i zaškolení, případně potřebné stroj-
ní vybavení. Dalším významným faktorem je firemní kultura Dock Gruppe AG zalo-
žená na několika principech – učení se z chyb, odpovědnost, podpora při součas-
ném vyžadování výkonu, kladení důrazu na školení a práce v týmu.

A konečně vykonávat pestrou škálu pracovních činností i při zapojení nezkuše-
ných pracovníků umožňuje také čtyřstupňový model, v jehož rámci zaměstnanci 
Dock Gruppe AG postupují vzhůru. Stupně jsou odlišené nejen mzdou, ale přede-
vším přístupem.

V prvním stupni jde hlavně o podporu; cílem je, aby se každý naučil pravidelnos-
ti, spolehlivosti a přesnosti. Povýšení do dalšího stupně je individuální, podle výko-
nů a stupně integrace – mělo by však proběhnout do tří měsíců.

Následují dva těsně propojené stupně. V prvním z nich se již klade větší důraz 
na výkon každého pracovníka. Podle své úspěšnosti postupuje do další, celkem 
třetí, integrační fáze. V této fázi musí každý nejen podávat výkon, ale i prokázat 
spolehlivost při práci – jde nejen o schopnost, ale také o vůli pracovat.

V posledním stupni, nazývaném výkonnostní, dochází k výplatě na měsíční bázi 
a pracovní výkon je tím hlavním kritériem. Zároveň pracovník podepisuje smlouvu, 
v níž se mimo jiné zavazuje k tomu, že si bude aktivně hledat práci na běžném 
pracovním trhu.

Rozdílnost mezi jednotlivými stupni spočívá rovněž ve způsobu výplaty. Zatímco 
v posledním je mzda měsíční, v prvních třech se vyplácí podle odpracovaných ho-
din. V prvním stupni pracuje zaměstnanec 80 hodin měsíčně při výdělku 12 švýcar-
ských franků za hodinu (cca 230 Kč). V druhé a třetí fázi je to 100 hodin při 14 
francích (cca 260 Kč).

Díky takovému způsobu práce může Dock Gruppe AG nabízet zákazníkům pro-
fesionalitu výrobního podniku a zároveň dává možnost uplatnění lidem, kteří by ji-
nak těžko hledali práci. Nepřehlédnutelným aspektem je i to, že se tak daří zacho-
vat ve Švýcarsku pracovní příležitosti, které by se jinak přesunuly do Asie. 
Zaměstnanci firmy zase získávají sebejistotu pro výkon práce, pracovní návyky, plat 
a uznání.

Zajímavé je rovněž financování Dock Gruppe AG, které je založené na více zdro-
jích. Zákazníci hradí náklady na kmenové zaměstnance a infrastrukturu, mzdy pra-
covníků jsou zase financovány z veřejných zdrojů – ze sociální pomoci. Podíl sociální 
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pomoci u zaměstnanců ve čtvrtém stupni klesá a mzdy jsou placeny z dalších 
prostředků, například příspěvky z jednotlivých kantonů.

To, že Dock Gruppe AG skutečně funguje a pomáhá, je vidět nejen při návštěvě 
některé z jejích poboček, které působí vskutku impozantním dojmem – o výsled-
cích jasně hovoří také čísla. V roce 2011 odpracovali zaměstnanci milion pracov-
ních hodin, ve stejném roce činil obrat 25 milionů švýcarských franků. Celkový 
počet lidí, kteří firmou prošli, je více než 1 200.

Sociální firmě Dock Gruppe se tak daří naplňovat její heslo: Arbeit statt nur So-
zialhilfe, tedy: Práce místo pouhé sociální podpory.

Ludmila Hasmanová, 
 http://www.rubikoncentrum.cz

 http://www.dock-gruppe.ch/sfa_cms/index.php?id=113

 dobrá praxe xvIII.

Sociální podnik Teatr Grodzki, Polsko
Se souhlasem společnosti P3 převzato z: 

 http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/631-cesta-do-polska-

cast-9-bielsko-bia-a-teatr-grodzki

Teatr Grodzki (v překladu Grodzké divadlo) je název uměleckého sdružení založe-
ného v roce 1999. Jeho zakladateli byli lidé spjatí s divadlem.

Sdružení organizuje akce a kroužky uměleckého zaměření pro lidi v těžké život-
ní situaci, zdravotně postižené apod. Zároveň vede sociální podnik – Zakład Ak-
tywności Zawodowej (ZAZ). Ten funguje od roku 2004. Jsou to vlastně dva pod-
niky: v Bielsku funguje tiskařský závod, v podhorských Lalikách rehabilitačně 
rekreační středisko. V obou dohromady Teatr Grodzki v současné době zaměst-
nává 54 lidí: 40 se zdravotním postižením a 14 zdravých zaměstnanců. Závod 
v Bielsku se dělí na tři pracoviště: počítačové grafiky (4 zaměstnanci), vazačskou 
dílnu (32) a ofsetovou tiskárnu (4). „Zaměstnáváme lidi s psychickým a neurolo-
gickým onemocněním, tělesně i zrakově postižené,“ uvedl Marcin Słonka, ředitel 
tiskařského závodu.

Zaměstnanci jsou vesměs vybíráni z účastníků pracovně terapeutických dílen, 
které rovněž vede sdružení Teatr Grodzki. Jejich kapacita je 30 osob. „Činnost 
v rámci terapeutických dílen není placená práce, postižení se účastní pouze tzv. 
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finančního tréninku, kdy dostávají k dispozici určité kapesné na drobné výdaje. 
Uzavíráme s nimi kontrakt na tři roky. Ti, kteří splňují předpoklady, mohou být poz-
ději zaměstnání v ZAZu,“ vysvětlil ředitel. Pro své tělesně postižené pracovníky 
sdružení zabezpečuje i dopravu do zaměstnání. Cílem sdružení je, aby ti pracovní-
ci, kterým to zdravotní stav dovoluje, uspěli i na otevřeném trhu práce. Proto 
ve spolupráci s podniky, které uvažují o zaměstnání postižené osoby, organizují 
dvoutýdenní až měsíční praxe. „Tito lidé jsou nadále pracovníky našeho podniku. 
Cílem těchto praxí je, aby si mohli ověřit, zda budou stačit na požadavky případné-
ho nového zaměstnavatele, a zároveň aby on je mohl poznat, než se je rozhodne 
přijmout,“ popsal klady tohoto postupu Krzysztof Kotyniewicz, vedoucí pro práci 
s postiženými v tiskařském závodě. To, kolik lidí se podaří umístit na otevřeném 
trhu, záleží nejen na jejich zdravotních a kvalifikačních předpokladech, ale ve velké 
míře také na potřebách samotného trhu. Proto jejich počet kolísá. „Před dvěma lety 
to byly dvě osoby, loni osm,“ uvedl Marcin Słonka.

Teatr Grodzki sídlí v budově, která je ve vlastnictví státu. Sdružení ji používá bez-
platně. Většina nákladů Zakładu Aktywności Zawodowej je hrazena ze Státního 
fondu rehabilitace postižených osob (90 %), zbytek kryje dotace z Krajského úřadu 
(Urząd Marszałkowski). Příjmy z podnikatelské činnosti jdou v plné výši do fondu, 
z něhož je hrazena rehabilitace zdravotně postižených pracovníků.

Autor: Danuta Chlupová
 http://www.teatrgrodzki.pl/

 dobrá praxe xIx.

Sociální podnik Velo, Belgie

Sociální podnik VELO nabízí tranzitní zaměstnání na částečný úvazek mladým li-
dem, již se těžko uplatňují na trhu práce – např. dlouhodobě nezaměstnaným, oso-
bám po výkonu trestu nebo osobám s psychickým postižením.

Hlavní náplní  podniku je půjčování a prodej kol z druhé ruky. Dodávku kol k opra-
vám zajišťuje policie, která pravidelně kontroluje špatně zaparkovaná kola. Majitelé 
označených kol jsou informováni, že si mají kolo vyzvednout, další kola zůstávají 6 
měsíců na policii, a pokud nejsou vyzvednuta, jsou dodána sociálnímu podniku 
VELO k opravě a prodeji. 

 http://www.kuleuven.be/velo/
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 dobrá praxe xx.

VNG International
Převzato z: 

 http://www.socialnimesta2020.cz/partneri/

VNG International je agentura pro zahraniční spolupráci, která byla založena Nizo-
zemským svazem měst. Cílem činnosti VNG International je posilovat a podporovat 
zahraniční místní samosprávy v jejich činnosti. V rámci svých projektů usiluje VNG 
International o decentralizaci, podporu dobrého vládnutí na místní úrovni a zvyšo-
vání demokratičnosti a transparentnosti při rozhodování.

VNG International má dlouholeté projektové zkušenosti (EuropeAid, USAid aj.) 
v rámci několika desítek zemí na celém světě. Velké zkušenosti má také s organi-
zací studijních stáží do Nizozemska pro zástupce místních samospráv ze zahraničí. 
Náplní těchto stáží je praktická ukázka fungování nizozemských municipalit v mno-
ha odvětvích jejich činnosti včetně opatření pro snižování nezaměstnanosti na míst-
ní úrovni a sociálního začleňování.

Řada nizozemských měst provozuje příspěvkové organizace – tranzitní podniky. 
Tyto organizace fungují na jedné straně jako rekvalifikační agentury pro znevýhodně-
né uchazeče o zaměstnání, které nabízejí kromě samotných rekvalifikací také krátko-
dobou pracovní zkušenost v chráněném zaměstnání – jsou tak jedním ze stupňů 
v systému prostupného zaměstnávání. Na druhé straně jsou částečně financované 
z prodeje vlastních výrobků či služeb, čímž mají blízko k sociálnímu podnikání.

 http://www.vng-international.nl/

 dobrá praxe xxI.

Solidarités Nouvelles, Francie

Společnost byla založena v roce 1985. Nabízí individuální podporu prostřednictvím 
sítě dobrovolných trenérů pro uchazeče o zaměstnání ve Francii.

V současnosti doprovází 1 400 dobrovolných členů v rámci 120 místních skupin 
solidarity 2 500 uchazečů o zaměstnání, a to s pozitivním výsledkem 62 % zaměst-
naných uchazečů po skončení podpory. 
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Solidarités Nouvelles zajišťuje také s podporou 3 000 dárců prostředky na vznik 
pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané.

 http://www.snc.asso.fr/

 dobrá praxe xxII.

Podpora zaměstnanosti a podnikání na slovenském venkově – 
občanské sdružení VOKA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VOKA – Venkovská organizace pro komunitní aktivity je sítí 
členských organizací a jednotlivců zabývajících se rozvojem venkova. VOKA zača-
la rozvíjet své aktivity v roce 1997 a oficiálně byla zaregistrována v srpnu 1998. 

Cíle sdružení:
Povzbuzovat a podporovat demokracii, zásady rovnosti, svobodu projevu a tole-
ranci názorů, aktivizovat obyvatele a jejich účast na procesech plánování a rozho-
dování, rozvíjet dobrovolnictví v komunitních aktivitách a obhajovat zájmy občanů 
na místní, regionální a národní úrovni. Budovat udržitelný komunitní a ekonomický 
rozvoj především aktivizací místních zdrojů a zpřístupněním jiných vhodných zdrojů. 
Komunitní a ekonomický rozvoj zahrnuje identifikaci a podporu vedoucích osob-
ností, organizační rozvoj a ekonomické aktivity jako je podpora malého a středního 
podnikání na venkově. Implementace nových myšlenek a metod by měla vycházet 
z potřeby zachování kulturního dědictví. Cílem je vybudovat silnou institucionalizo-
vanou síť jednotlivců, organizací a komunit, která bude aktivně spolupracovat v ob-
lasti venkovských rozvojových aktivit, vytvořit a udržovat vztahy s mezinárodními 
organizacemi a institucemi s podobnými cíli. V listopadu 2006 získala VOKA Certi-
fikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast: realizace 
a implementace integrovaného rozvoje venkova. 

Některé projekty realizované občanským sdružením VOKA: 

Women Entrepreneurship Forum
Cílem projektu je zlepšení a inovování podnikatelského prostředí pod vedením eru-
dovaných mentorů z USA. Projekt je zaměřen na ženy podnikající na venkově. My-
šlenka podpory účasti žen v podnikatelském sektoru vznikla v souvislosti s alarmu-
jícími statistickými informacemi, které ukazují, že pouze 34,4 % samostatně 
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výdělečně činných osob, které působí v Evropě, jsou ženy. Business je vhodnou 
životní volbou pro ženy, protože umožňuje flexibilní sladění soukromého a pracov-
ního života, zejména pokud jde o pracovní dobu a místo podnikání. Kromě toho 
ženy mohou, pokud přišly o práci v důsledku hospodářské krize, využít své schop-
nosti a znalosti, založit si vlastní podnik a vytvořit vlastní pracovní místo. Ve snaze 
zvýšit tento podíl budou podnikatelkám nápomocni mentoři z USA (z podnikatel-
ského prostředí). Podle Evropské komise Evropa potřebuje posílit podíl podnikate-
lů v rámci ekonomiky a podpora projektů je zaměřena především na ženy, protože 
jsou stále méně zastoupeny v podnikání, než jejich mužští kolegové. 

Kariérové poradenství
Občanské sdružení VOKA poskytuje služby zaměstnanosti od svého vzniku, tj. od 
roku 1998, až po současnost ve spolupráci s různými organizacemi a cílovou sku-
pinou: obce, města, samosprávné kraje, soukromý sektor, veřejný sektor, základní 
školy, střední školy, vysoké školy, dětské domovy, osoby ohrožené sociálním vylou-
čením. Od roku 2004 občanské sdružení VOKA poskytuje akreditované vzdělání 
„Kariérové poradenství“. Během poskytování služeb kariérového poradenství ob-
čanské sdružení VOKA zaznamenalo mnoho úspěchů a pozitivních ohlasů na kva-
litu a rozsah poskytovaných služeb a vzdělávání, které realizuje prostřednictvím 
profesionálních lektorů v dané oblasti. Kariérové poradenství občanské sdružení 
VOKA poskytovalo i v rámci realizace projektu „Integrovaná mateřská centra 
na venkově“. Počet účastníků projektu byl během dvouleté realizace 1641 osob. 
V rámci uvedeného projektu vznikl manuál „Kariérové poradenství“, který je i dnes 
hodnotnou pomůckou nejen pro nezaměstnané, ale i pro ty, kteří chtějí např. změ-
nit zaměstnání.

Mikropůjčkový program
Mikropůjčkových program (MPP) funguje od roku 1999. Původním cílem programu 
bylo vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání na venkově zpřístupněním iniciačního 
kapitálu a podporou spolupráce mezi podnikajícími občany v rámci komunit. 
V současnosti doplňuje místo na trhu s finančními produkty zejména pro začínající 
podnikatele, kteří nemají za sebou finanční historii. 
A)  mikropůjčkový program MPP 
B)  mikropůjčkový fond v rámci projektu „Služby zaměstnanosti pro mladé lidi na 

venkově“
C)  mikropůjčkový fond v rámci projektu „Venkovský rozvoj a mikroúvěry v Polsku 

a na Slovensku – Meziregionální projekt“ 
 http://www.voka.sk/
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