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Abstrakt
Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii - Valonském regionu, popisuje
různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto
osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých
aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systémů obsahuje publikace vybrané statistické
údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost
pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávánívýcvik; zákonodárství

Abstract
This monograph deals with systems of national policy on employment of people with
disabilities the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region, it describes various
forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons
to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual
actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains
selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of
relevant terms from the field.
Key words: disabled people; employment of disabled people; employment policy;
incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported
employment; education-training; legislation
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Úvod

Úvod
V průběhu 90. let se schémata a programy určené pro osoby se zdravotním
postižením podstatně proměnily. Důvodů bylo hned několik. Za prvé, zvyšující se
výdaje na sociální dávky pro zdravotně postižené (spolu s výdaji na starobní důchody)
začaly ohrožovat stabilitu celého systému sociálního zabezpečení. Za druhé, míra
ekonomické aktivity zdravotně postižených osob se výrazným způsobem snížila. Díky
lehce dostupným, poměrně štědrým sociálním dávkám a malým šancím najít na trhu
práce placené zaměstnání volil stále větší počet zdravotně postižených alternativu
trvalého odchodu z trhu práce - zejména osoby středního a předdůchodového věku.
Vlády členských zemí EU tak byly nuceny výše uvedené problémy řešit. Na jedné
straně došlo v mnoha zemích ke zpřísnění kritérií pro pobírání sociálních dávek a na
straně druhé se zvýšil význam aktivních opatření podporujících zaměstnanost
zdravotně postižených osob.
Cílem monografie je podat co nejkomplexnější obraz o systému národní politiky
v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a
v Belgii - Valonském regionu1, popsat různé formy nástrojů a opatření, které jsou
využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu
práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu.
Popis systému národní politiky zahrnuje informace o legislativním rámci
systému, přehled nejdůležitějších subjektů zapojených v této oblasti, informace o
posuzování zdravotního postižení, resp. pracovní schopnosti, informace o pracovní
rehabilitaci, odborném vzdělávání a přípravě osob se zdravotním postižením. Stěžejní
částí je charakteristika opatření na otevřeném trhu práce, zahrnující informace o
povinnostech zaměstnavatelů, opatřeních a programech na podporu zaměstnavatelů i
osob se zdravotním postižením, podpoře samostatné výdělečné činnosti postižených
osob, podporovaném zaměstnávání a o zaměstnávání postižených osob v sociálních
podnicích. Samostatným bodem je oblast chráněné práce, zaměřené zejména na
osoby, které se z důvodu zdravotního postižení nemohou uplatnit na otevřeném trhu
práce.
Popis systému je doplněn o vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a
výkladový slovník relevantních termínů.

1

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením není v Belgii upravena jednotně, spadá do
kompetence Vlámského společenství, Valonského regionu, Komise Francouzského společenství Regionu
Brusel-hlavní město a Germanofonního společenství. Z tohoto důvodu byl pro účely této monografie
zvolen jako reprezentant Belgie jeden systém, a to systém Valonského regionu, který byl vybrán
především s ohledem na dostupnost relevantních informací a s přihlédnutím k rozloze regionu a
početnímu zastoupení jeho obyvatel v rámci Belgie.
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1. Legislativní rámec

1. Legislativní rámec
Základním právním dokumentem, který zakotvuje ve svém textu princip rovnosti a zákazu diskriminace v nejširším slova smyslu, je Ústava Slovenské republiky
(zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky), která zaručuje základní lidská
práva a svobody na území Slovenské republiky všem bez ohledu na pohlaví, rasu,
barvu pleti, jazyk, náboženství, politické smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnosti nebo etnické skupině, majetek, rod nebo jiné postavení (čl. 12).
Deklaruje pro všechny právo na práci, na svobodnou volbu povolání a přípravu na něj,
právo na podnikání a jinou výdělečnou činnost. Pro ženy, mladistvé a zdravotně
postižené pak navíc právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci, na zvláštní pracovní
podmínky, ochranu v pracovněprávních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání
(čl. 35 a 38).
Důležitým krokem k dodržování principu rovného zacházení bylo přijetí tzv.
antidiskriminačního zákona (zákon č. 365/2004 Z.z., o rovném zacházení v některých oblastech a o ochraně před diskriminací v platném znění). Slovensko tímto
zákonem transponovalo do svého právního řádu Směrnici Rady č. 2000/78/ES, která
stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání bez ohledu na
zdravotní postižení. Zákon zakazuje diskriminaci v nejširším slova smyslu a za dodržování zásady rovného zacházení považuje i preventivní chování všech subjektů, které
jsou povinny tuto zásadu dodržovat, např. i státní a jiné orgány veřejné správy, právnické i fyzické osoby. Podrobně definuje jednotlivé formy diskriminace a stanovuje,
jakými právními prostředky se může proti zakázané diskriminaci člověk bránit.
Další zákonná opatření týkající se speciálně postavení osob se zdravotním
postižením na trhu práce, která zakotvují princip rovného zacházení, jsou obsažena
především v zákoníku práce (zákon č. 311/2001 Z.z., zákoník práce, v platném
znění) v zákoně č. 5/2004 Z.z., o službách zaměstnanosti v platném znění a vyhlášce č. 44/2004 Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, kterou se provádí
některá ustanovení tohoto zákona, a v zákoně č. 461/2003 Z.z., o sociálním
pojištění v platném znění.
V zákoníku práce je to především § 158 a § 159, který konstatuje, že zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat osobu se zdravotním postižením na vhodném
pracovním místě a umožnit jí výcvikem nebo studiem získání potřebné kvalifikace a
pečovat o její zvyšování. Pro zaměstnance se zdravotním postižením, kterého nelze
zaměstnat za obvyklých pracovních podmínek, může zaměstnavatel zřídit chráněnou
dílnu nebo chráněné pracoviště. Zaměstnavatel má umožnit zaměstnanci se zdravotním postižením teoretickou nebo praktickou přípravu za účelem zachování, zvýšení,
rozšíření nebo změny dosavadní kvalifikace.
Tyto povinnosti podrobněji upravuje zákon o službách zaměstnanosti.
Ten také v § 14 a § 15 definuje právo na přístup k zaměstnání a konstatuje, že
občan má právo na přístup k zaměstnání bez jakýchkoliv omezení v souladu se zásadou rovného zacházení a mezi vyjmenovanými možnými důvody diskriminace uvádí i
zdravotní postižení. Definuje dále vhodné zaměstnání jako takové, které zohledňuje
zdravotní stav občana, přihlíží k jeho kvalifikaci, odborné zručnosti a druhu vykonávané
práce.
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2. Nejdůležitější orgány a instituce
Aktéry procesu podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou:
• Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny,
• Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny,
• úřady práce, sociálních věcí a rodiny, které zajišťují výkon státní správy kromě
jiného v oblasti služeb zaměstnanosti na úrovni krajů či regionů,
• Sociální pojišťovna,
• Institut pro pracovní rehabilitaci,
• agentury podporovaného zaměstnání a
• dobrovolné a neziskové organizace vykonávající především poradenskou a
vzdělávací činnost.

Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny
Ústředí je orgánem státní správy, které ve vztahu k uplatňování politiky zaměstnanosti řídí, metodicky usměrňuje a kontroluje činnost úřadů práce, sociálních věcí a
rodiny v oblasti poskytování služeb zaměstnanosti. Kromě toho vypracovává a
usměrňuje celostátní projekty na zlepšení situace na trhu práce, zprostředkovává
zaměstnávání slovenských občanů v členských zemích EU, vydává povolení na výkon
činnosti agenturám podporovaného zaměstnávání a dočasného zaměstnávání, rozhoduje o odvoláních klientů ve věcech (ne)zařazení či vyřazení do/z evidence uchazečů o
zaměstnání a ve věci neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

Úřady práce, sociálních věcí a rodiny
Úřady práce, sociálních věcí a rodiny jsou orgány státní správy na regionální
úrovni, které poskytují kromě jiných i služby v oblasti zaměstnanosti. Ve své činnosti
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů.
Jejich prvořadou povinností je zprostředkování vhodného zaměstnání uchazečům o zaměstnání, vedení evidence volných pracovních míst a zaměstnavatelů
ve svém obvodu, rozhodování o zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání a následně o jejich vyřazení z evidence z důvodu nastoupení do zaměstnání
nebo z důvodu zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Důležitou součástí je poskytování informací zaměstnavatelům o možnostech, které jim nabízí zákon o službách zaměstnanosti, o jejich právech a povinnostech
a kontrola dodržování těchto povinností.
Důležitou činností je poskytování informačně-poradenských a odborných poradenských služeb a realizace projektů a programů zaměřených na zlepšení situace na
trhu práce v regionu.
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Do působnosti úřadů práce patří kromě jiného:
• zprostředkovávat vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání,
• vést evidenci volných míst, uchazečů a zájemců o zaměstnání,
• poskytovat informační a poradenské služby,
• rozhodovat o povinnosti zaměstnavatele zaplatit odvody za nesplnění povinného
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a o udělení souhlasu zaměstnavateli k ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnanci, který je osobou se
zdravotním postižením,
• ukládat pokuty,
• přiznávat, rušit, měnit a pozastavovat postavení chráněné dílny či chráněného
pracoviště,
• zřizovat agentury podporovaného zaměstnávání.
V oblasti integrace občanů se zdravotním postižením úřady mají:
• zřizovat speciální organizační útvary pro integraci občanů se zdravotním postižením,
• vést evidenci uchazečů o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
a evidenci zájemců o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením,
• označovat v evidenci volných pracovních míst ta místa, která nejsou vhodná pro
občany se zdravotním postižením a
• kontrolovat dodržování povinného podílu zaměstnávání občanů se zdravotním
postižením.

Poradensko-informační centra pro osoby se zdravotním postižením
při úřadech práce, sociálních věcí a rodiny úspěšně pracují už několik let. Jejich
zřízení je výsledkem partnerské spolupráce slovenských a rakouských expertů v rámci
projektu PHARE Consensus III s názvem „Podpora zaměstnávání občanů se zdravotním
postižením“.
Poskytují odbornou poradenskou podporu a pomoc osobám se zdravotním
postižením, které hledají zaměstnání a potřebují se zorientovat ve svých možnostech a
předpokladech pro práci zjištěním svého zůstatkového pracovního potenciálu pro práci
na základě podrobné analýzy. Klienti v poradenském centru obdrží doporučení vhodného druhu pracovní činnosti, kterou mohou vzhledem ke svému potenciálu provozovat, aniž by došlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Následně si mohou doplnit nebo
rozšířit své zručnosti, které podpoří jejich umístění na trhu práce a úspěšné setrvání
na něm.
Poradensko-informační centra poskytují osobám se zdravotním postižením
tyto služby:

- sociálně-psychologickou a poradenskou podporu klienta během evidence,
vzdělávání, zkušební doby i během trvání zaměstnání,

- zprostředkování a realizaci specifických služeb podporujících zručnosti klienta

pro získání zaměstnání a udržení se v něm, např. sociálně-psychologický výcvik,
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profesní orientaci s využitím speciálních pomůcek podle druhu postižení, rozvoj
sociálních zručností klientů se zdravotním postižením,

- zhodnocení pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením pro práci,
- získávání a poskytování informací pro osoby se zdravotním postižením a za-

-

městnavatele, které umožňují a ulehčují jejich orientaci, vzájemný kontakt,
poznávání, kooperaci a další spolupráci; informují je také o trhu práce, charakteristice povolání, o možnostech vzdělávání a přípravy pro trh práce, zprostředkovávají
kontakty s relevantními institucemi,
spolupráci a podporu občanu se zdravotním postižením při jeho adaptaci na nové
pracovní místo a sociální prostředí,

- poradenství individuální i skupinové, podporu a poradenství během zacvičování a
pracovní praxe,

- analýzu pracovního místa a pracovní činnosti,
- realizaci malých skupinových aktivit podporujících zaměstnání klientů se
zdravotním postižením s využíváním speciálních pomůcek - sociálně-psychologické
výcviky, profesní orientace, rozvoj sociálních zručností klientů se zdravotním
postižením,

- mapování a zprostředkování různých typů pracovních pomůcek určených na
kompenzaci zdravotního postižení klientů dostupných na domácím i zahraničním
trhu,

- poradenství při adaptaci pracoviště a při technické pomoci,
- propagační činnost a zaznamenávání úspěšných příkladů práce v poradenskoinformačním centru a zaměstnání klientů (tzv. příklady dobré praxe),

- spolupráci se subjekty, v jejichž péči jsou osoby se zdravotním postižením
v příslušném regionu,

- budování vlastní informační databáze, doplňování informačních materiálů
poradensko-informačního centra.

Zaměstnavatelům poskytují poradensko-informační centra služby při vytváření nebo
obsazování pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením:

- výběr zaměstnance na volné pracovní místo na základě zaměstnavatelem
definovaných požadavků,

- poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek pro účely pracovního
uplatnění osoby se zdravotním postižením,

- poradenství při úpravě pracovního místa, na kterém pracuje nebo má pracovat
osoba se zdravotním postižením z databáze úřadu,

- návrhy opatření na udržení zaměstnance se zdravotním postižením v pracovním
poměru,

- časově neohraničená spolupráce v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

V současné době na území Slovenska existuje 6 poradensko-informačních
center pro osoby se zdravotním postižením, a to při úřadech práce, sociálních věcí a
rodiny v Žilině, Košicích, Prievidzi, Spišské Nové Vsi a Rimavské Sobotě a v Bratislavě,
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kde tyto služby poskytuje Centrum pro sociální a pracovní rehabilitaci Institutu pro
pracovní rehabilitaci.
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Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a poklesu schopnosti
vykonávat výdělečnou činnost (posuzování invalidity) provádí posudkový lékař
sociálního pojištění příslušné pobočky Sociální pojišťovny a v případech konání o
opravném prostředku proti rozhodnutí Sociální pojišťovny ve věci nároku na důchodovou dávku také posudkový lékař sociálního pojištění Ústředí Sociální pojišťovny
za účasti pojištěnce.
Posuzování se uskutečňuje na základě žádosti pojištěnce o invalidní důchod
podané v pobočce příslušné podle místa jeho trvalého pobytu. Posudkový lékař
sociálního pojištění při zjišťování invalidity posuzuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní
stav a pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost na základě zákona o sociálním
pojištění. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový zdravotní stav, který
způsobuje pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost a na základě poznatků
lékařské vědy je předpoklad, že tento stav bude trvat déle než jeden rok. Zákon
nestanoví jako podmínku přiznání invalidity předcházející trvání dočasné pracovní
neschopnosti v délce jednoho roku. Podle § 71 odst. 1 zákona o sociálním pojištění je
pojištěnec invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu má
pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 40 % ve srovnání se
zdravou fyzickou osobou.
Pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost se posuzuje srovnáním tělesné,
duševní a smyslové schopnosti pojištěnce s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem s tělesnou, duševní a smyslovou schopností zdravé fyzické osoby. Při posuzování
poklesu schopnosti se neberou v potaz ta zdravotní postižení, která byla zohledněna u
nároku na výsluhový invalidní důchod podle zvláštního předpisu.
Pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost se posuzuje na základě
-

lékařských zpráv a údajů ze zdravotní dokumentace zdravotnického zařízení a
zhodnocení léčby s určením diagnostického závěru, stabilizace onemocnění, jeho
dalšího vývoje a další léčby a

-

komplexních funkčních vyšetření a jejich závěrů, přičemž se přihlíží ke zbývající
schopnosti vykonávat výdělečnou činnost, ke zbývající schopnosti přípravy na
povolání a k možnosti poskytnutí pracovní rehabilitace nebo rekvalifikace.

Míra poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost podle zdravotního postižení je uvedena v příloze zákona. Určuje se podle druhu zdravotního postižení, které
je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a se zřetelem na
závažnost ostatních zdravotních postižení. Jednotlivé procentuální míry poklesu schopnosti se nesčítají.
Určenou míru poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost je možné zvýšit
nejvíce o 10 %, pokud závažnost ostatních zdravotních postižení ovlivňuje pokles
schopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Při určování zvýšení hodnoty se vychází
z předchozího výkonu výdělečné činnosti, dosaženého vzdělání, zkušenosti a schopnosti rekvalifikace. Obdobně to platí, pokud pokles schopnosti vykonávat výdělečnou
činnost je důsledkem vícero zdravotních postižení podmiňujících dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav.
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Pokud v příloze k zákonu o sociálním pojištění není uvedeno zdravotní postižení,
které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, určí se míra poklesu
schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v procentech podle zdravotního postižení
uvedeného v příloze, které je s jeho funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.
Skutečnost, zda žadatel o dávku splňuje kritéria přiznání invalidity, je možné
prokázat až na základě komplexního posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem
sociálního pojištění.
Posuzování zdravotního stavu je individuální, koná se za účasti pojištěnce.
Trvání invalidity pro účely posouzení trvání nároku na důchodovou dávku se
prozkoumává při kontrolních lékařských prohlídkách:
-

v termínu stanoveném u předcházejícího posuzování nebo i dříve, pokud posudkový
lékař zjistí posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují kontrolní lékařské
prohlídky,

-

na podnět jiné fyzické nebo právnické osoby.

Trvání invalidity se neprozkoumává, pokud u kontrolní lékařské prohlídky
nebyla stanovena doba jejího dalšího uskutečnění.
Ve smyslu § 227 odst. 2 písm. c) zákona o sociálním pojištění pojištěnec a
příjemce dávky jsou povinni se zúčastnit posuzování poklesu schopnosti vykonávat
výdělečnou činnost za účelem poskytování důchodové dávky. Za porušení této
povinnosti může Sociální pojišťovna ve smyslu zákona uložit pokutu až do výše
16 596,96 euro. Přitom Sociální pojišťovna zohlední závažnost porušení povinnosti
stanovené zákonem.
Podle § 112 odst. 7 zákona o sociálním pojištění se výplata dávky, která je
podmíněna invaliditou, ztrátou nebo poklesem pracovní schopnosti, zastaví, pokud se
příjemce dávky, kterého zdravotní stav je potřebné posuzovat, nepodrobí vyšetření.
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Pracovní rehabilitace je ve smyslu zákona o sociálním pojištění dávka
z úrazového pojištění podle § 95 zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění a
poskytuje se při splnění určitých podmínek daných zákonem pouze osobám, které
utrpěly pracovní úraz nebo byla u nich zjištěna nemoc z povolání. Je definována
jako výcvik potřebný na získání pracovní schopnosti na výkon dosavadní činnosti poškozeného nebo jiné vhodné činnosti poškozeného. Na poskytnutí pracovní rehabilitace
není právní nárok. Může být poskytnuta po posouzení zdravotní způsobilosti poškozeného, který má v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pokles pracovní
schopnosti. Tuto schopnost posuzuje posudkový lékař sociálního pojištění s ohledem na
možnost opětovného zařazení poškozeného do pracovního procesu. Pracovní rehabilitace se z důvodu toho samého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání může poskytnout v trvání nejdéle šesti měsíců. V odůvodněných případech se může prodloužit o
dalších šest měsíců. Pracovní rehabilitace se neposkytuje, pokud poškozený pobírá
starobní důchod.
Pracovní rehabilitaci zajišťuje Sociální pojišťovna u zaměstnavatele, ve zdravotnickém zařízení podle zvláštního předpisu, nebo v jiném odborném zařízení na
poskytování pracovní rehabilitace. O provádění rehabilitace uzavírá pojišťovna s poskytovatelem písemnou dohodu, která obsahuje zejména zaměření, rozsah a náklady
spojené s poskytováním pracovní rehabilitace. Náklady hradí Sociální pojišťovna, jejich
součástí jsou i výdaje na stravování, ubytování a cestovní výlohy podle zvláštního
předpisu. Poškozený, který se zúčastňuje pracovní rehabilitace, má nárok na dávku
„rehabilitační“, které se poskytuje za dny trvání pracovní rehabilitace kromě dní,
během kterých byla rehabilitace přerušena. Pracovní rehabilitace se může přerušit
z vážných důvodů poškozeného na základě jeho písemné žádosti.
Výše rehabilitačního je 80 % denního vyměřovacího základu poškozeného.
Pracovní rehabilitace ve smyslu dlouhodobé přípravy osoby se zdravotním postižením je soubor opatření, smyslem kterých je přizpůsobení se pracovní
nebo jiné aktivitě. Jde o využití tzv. zbytkového pracovního potenciálu. Je nutné
zkoumat fyziologické funkce, které umožní volbu příslušné činnosti, stupeň možného
zatížení a přiměřenou dobu trvání pracovních a jiných aktivit.
V období před vstupem Slovenska do Evropské unie vznikaly na Slovensku
organizace a instituce, které se měly zabývat přípravou osob se zdravotním postižením
na zaměstnání, pokud mohou a chtějí pracovat. Ve spolupráci se zahraničními partnery
vzniklo v této oblasti několik projektů PHARE. V oblasti pracovní rehabilitace to byly
dva projekty, jeden ve spolupráci s rakouskými, druhý se švédskými experty. Rakouský model byl orientován na řešení pracovní rehabilitace prostřednictvím nově
vytvořených poradensko-informačních center při krajských úřadech práce, výsledkem
spolupráce se švédskými experty bylo vytvoření Centra pro sociální a pracovní
rehabilitaci.
O činnosti poradensko-informačních center při úřadech práce viz více v části
Kompetence úřadů práce, sociálních věcí a rodiny.
Centrum pro sociální a pracovní rehabilitaci, které zahájilo svou činnost
v roce 2003 jako samostatné pracoviště Institutu pro pracovní rehabilitaci osob se
změněnou pracovní schopností v Bratislavě, poskytuje možnost pracovní i sociální
rehabilitace osobám se zdravotním postižením. Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo
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práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Institut je rozpočtovou organizací
s právní subjektivitou, která je finančně napojena na rozpočet ministerstva.
Cílem centra je odborná pomoc osobám se zdravotním postižením v produktivním věku cestou komplexní pracovní a sociální rehabilitace v co nejkratší době se
zařadit do pracovního procesu, a tím i na trh práce. Pro tento účel byli pracovníci
centra vyškoleni a připraveni odbornými pracovníky ze Švédska.
Klienty centra jsou invalidní osoby podle zákona o sociálním pojištění, které
mají pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 40 % a zaměstnavatelé, kteří chtějí a mohou zaměstnávat osoby se zdravotním pojištěním na vhodně
upraveném pracovním místě za účelem dosažení výkonu přiměřeného schopnostem
konkrétní osoby.
Centrum nabízí poradenské, informační a konzultační služby, testování zbytkového pracovního potenciálu uchazeče o zaměstnání, vzdělávání a rekvalifikaci. Na
zhodnocení výsledků testování se určí konkrétní trénink, zručnosti a schopnosti, na
které bude trénink zaměřený, pracovní zátěž a motorika v konkrétních pracovních
úkolech. Pracovní rehabilitace probíhá i formou zaškolování na pracovní pozice, zkušební praxe, rekvalifikace a zprostředkování podpůrných služeb během zaměstnání.
Jednou z činností centra jsou skupinové práce s klienty formou vzdělávacích a
motivačních kurzů. Kurzy umožňují osobám se zdravotním postižením zhodnotit svou
současnou situaci a umět s ní nakládat. Uvědomují si vlastní motivaci a využívají ji
k získání pracovního místa. Naučí se spoléhat se na své vlastní síly a schopnosti. Na
tento kurz navazují rekvalifikační kurzy.
Služby a pracovní postupy v Centru vycházejí především z potřeb klientů osob se zdravotním postižením a orientují se především na tyto odborné činnosti:
-

komplexní týmová pracovní a sociální rehabilitace, týmové posuzování klienta
pro výkon práce,

-

informace a poradenství pro osoby se zdravotním postižením, orientace na trhu
práce, včetně kompenzace zdravotního postižení pro výkon práce, zmapování
pracovní schopnosti zaměstnatelnosti klienta z hlediska kapacity fyzické, sociální,
psychické,

-

poradenství pro výkon práce,

-

poradenství pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají, nebo chtějí zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením a pro zařízení, která se zabývají problematikou
zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně poradenství při úpravě pracovního místa a mapování různých typů pracovních pomůcek určených na kompenzaci
zdravotního omezení,

-

poradenství při úpravě pracoviště a další technické poradenství (např. při
výběru kompenzačních pomůcek),

-

odborné poradenství a pracovní vedení klientů při aktivitách podporujících hledání
práce a zaměstnání,

-

sociálně-psychologická a lékařská podpora,

-

hodnocení a testování osobních schopností, dovedností a intelektu,

-

trénink a hodnocení pracovních a sociálních dovedností, schopností, zátěže a
motoriky v praktických úlohách, zprostředkování specificky orientovaných podpůrných služeb rozvíjejících dovednosti,
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-

využití a vybalancování zůstatkového pracovního potenciálu, podpora a poradenství během zaškolování, zkušební praxe,

-

pomoc při ohrožení pracovního místa,

-

spolupráce s relevantními organizacemi a institucemi, především poradenskoinformačními centry při úřadech práce a agenturami podporovaného zaměstnávání.

Jiným pracovištěm, které poskytuje vzdělávání a přípravu pro trh práce
zdravotně postiženým osobám s cílem jejich uplatnění na pracovním trhu, je např.
Rehabilitační středisko pro zrakově postižené se sídlem v Levoči. Jeho zřizovatelem je ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, které plně financuje jeho
provoz. Středisko poskytuje osobám se zrakovým handicapem kromě základní sociální
rehabilitace poradenské služby pro volbu povolání a pro přípravu na pracovní uplatnění
a možnost účastnit se kurzů vzdělávání a přípravy pro trh práce jakož i individuální
přípravy. Kurzy může navštěvovat každá dospělá osoba se zrakovým poškozením ve
věku od 18 do 60 let, která vzhledem ke svému zrakovému postižení nemůže vykonávat své původní povolání, nebo se chce rekvalifikovat na vhodnější povolání. Pro přijetí
do střediska je kromě přihlášky potřebné vyjádření příslušného obvodního a očního
lékaře, psychologické vyšetření a rozhodnutí posudkové komise Sociální pojišťovny o
zdravotním postižení a o přiznání invalidního důchodu Každý účastník musí absolvovat
základní kurz sociální rehabilitace a na základě pohovoru může pokračovat v dalším
kurzu vzdělávání a přípravy na trh práce. Ve středisku probíhají odborné kurzy pro
přípravu masérů, operátorů počítačových programů, pracovníků informačně-administrativních služeb, kartonážníků, košíkářů a kurzy individuální přípravy. V roce 2010
se na pracovní uplatnění připravovalo 28 frekventantů, kurzy ukončilo komisionálními
závěrečnými zkouškami 22 účastníků.
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Příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením a oprávněné
náklady
Záměrem tohoto opatření je podpora cílené přípravy osob se zdravotním
postižením pro jejich umístění a setrvání na trhu práce, pro získání zaměstnání,
a tím i zajištění jejich finanční a existenční nezávislosti na sociálních dávkách. Opatření
má zároveň podpořit zájem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením. Tuto oblast upravuje § 55a, 55b a 55c, zákona o službách zaměstnanosti.
Přípravy se účastní osoba se zdravotním postižením, která je podle příslušných
předpisů uznána invalidní, je uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání,
je vedena ve zvláštní evidenci uchazečů o zaměstnání nebo v evidenci zájemců o
zaměstnání příslušného úřadu práce, sociálních věcí a rodiny.
Účastny mohou být i osoby se zdravotním postižením, které jsou uznány
invalidními a jsou zaměstnanci zaměstnavatele a kterým úřad práce, sociálních věcí a
rodiny na základě písemné dohody se zaměstnavatelem poskytuje pracovní přípravu
na pracovní uplatnění.
Příprava na pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením se realizuje se
zřetelem na její zdravotní způsobilost k práci, pokles schopnosti vykonávat výdělečnou
činnost a na náročnost pracovní činnosti, kterou bude po ukončení přípravy vykonávat.
Příprava probíhá formou zaškolení nebo přípravy na práci.
Zaškolením se umožní osobě se zdravotním postižením, která není schopna
podrobit se soustavné přípravě na zaměstnání, nebo u které tento způsob přípravy
není potřebný, získat odborné zručnosti a praktické zkušenosti pro výkon pracovní
činnosti. Končí zpravidla závěrečnou zkouškou.
Přípravou na práci se rozumí příprava, která umožňuje osobě se zdravotním
postižením postupné přizpůsobování se výkonu práce.
Obě formy přípravy se mohou realizovat ve vzdělávacím zařízení, v chráněné
dílně nebo na chráněném pracovišti, také na pracovišti osoby se zdravotním postižením, která je zaměstnancem zaměstnavatele. Výběr právnické či fyzické osoby, která
zaškolení či přípravu na práci bude vykonávat, provede úřad práce, sociálních věcí a
rodiny.
Zaškolení či příprava na práci osoby se zdravotním postižením probíhá na
základě písemné dohody, která se uzavírá mezi osobou se zdravotním postižením, která je uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání a úřadem
práce, sociálních věcí a rodiny, nebo mezi tímto úřadem a právnickou nebo
fyzickou osobou, která zaškolení provádí.

Písemná dohoda mezi úřadem a osobou se zdravotním postižením obsahuje
a) místo zaškolení či přípravy na práci,
b) obsah a délku trvání zaškolení či přípravy včetně data zahájení a ukončení,
c) práva a povinnosti účastníků zaškolení či přípravy,
d) rozsah a podmínky úhrady výdajů na zaškolení či přípravu na práci,
e) další dohodnuté náležitosti.
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Písemná dohoda mezi právnickou či fyzickou osobou, která vykonává zaškolení
či přípravu na práci osoby se zdravotním postižením a úřadem obsahuje:
a) místo a způsob provádění zaškolení či přípravu na práci,
b) pracovní činnosti, na které se zaškolení či příprava na práci provádí,
c) kvalifikační a zdravotní předpoklady nutné k zaškolení či přípravě na práci,
d) počet osob se zdravotním postižením, kterým se poskytuje zaškolení či příprava na
práci,
e) teoretický a praktický obsah přípravy či zaškolení na práci,
f) délku zaškolení či přípravy na práci včetně data zahájení a ukončení,
g) maximální výši úhrady oprávněných nákladů,
h) podmínky úhrady oprávněných nákladů,
i) způsob kontroly plnění dohodnutých podmínek,
j) způsob ověřování odborných znalostí a praktických zkušeností získaných v průběhu
zaškolení či přípravy na práci,
k) podmínky vrácení uhrazených oprávněných nákladů v případě nesplněných dohodnutých podmínek,
l) další dohodnuté náležitosti.
Zaškolení či příprava na práci mohou trvat nejdéle šest měsíců. Délka zaškolení
je odvislá od zdravotní způsobilosti osoby se zdravotním postižením, od míry poklesu
schopnosti vykonávat výdělečnou činnost a náročnosti pracovní činnosti, kterou bude
osoba se zdravotním postižením po zaškolení či přípravě vykonávat. Pokud příprava či
zaškolení trvá déle než jeden měsíc, má osoba se zdravotním postižením nárok na
dávku během přípravy na pracovní uplatnění. O nároku na dávku rozhoduje úřad
práce. Dávka se poskytuje na kalendářní měsíc ve výši částky životního minima
stanoveného pro plnoletou fyzickou osobu podle § 48b zákona o službách zaměstnanosti.
Během zaškolení nebo přípravy na práci má osoba se zdravotním postižením,
která je uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, nárok na náhradu
výdajů, a to příspěvek na přípravu na pracovní uplatnění, výdaje na stravování,
ubytování a cestovní, i příspěvek na službu pro rodiny s dětmi. Osobě se zdravotním
postižením, která je zaměstnancem, během přípravy na práci náleží mzda, plat,
náhrada mzdy nebo náhrada platu. Právnické nebo fyzické osobě, která zaškolení nebo
přípravu na práci provádí, může být po dohodě s úřadem práce, sociálních věcí a rodiny
poskytnut příspěvek na úhradu oprávněných nákladů na toto zaškolení či
přípravu na práci, jakož i na náklady související s přípravou.
Oprávněné náklady právnické nebo fyzické osoby na zaškolení či přípravu na
práci osoby se zdravotním postižením jsou
a) přímé náklady, a to náklady na materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, úhrada
zálohy na pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a příspěvku
na starobní důchodové pojištění, které platí zařízení na vzdělávání a přípravu pro
trh práce za své zaměstnance, kteří se zaškolení a přípravy na práci účastní,
b) režijní náklady během zaškolování či přípravy na práci,
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c) daň z přidané hodnoty, pokud součástí nákladů je i tato daň a právnická nebo
fyzická osoba, která zaškolování nebo přípravu na práci vykonává, si nemůže daň
odečíst podle jiných předpisů,
d) náhrada mzdy zaměstnanců, kteří se účastní zaškolení či přípravy na práci,
e) náhrada výdajů osoby se zdravotním postižením, která je uchazečem o zaměstnání,
f) náhrada prokázaných cestovních výdajů, výdajů na ubytování a stravování (podle
zvláštního předpisu) osoby se zdravotním postižením, která se účastní zaškolení či
přípravy na práci,
g) ostatní náklady zaměstnavatele, které bezprostředně souvisí se zaškolením či
přípravou na práci zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.
Za oprávněné náklady se kromě uvedených považují i náklady na potřebnou
výbavu účastníků zaškolení či přípravy na práci učebnicemi, učebními pomůckami ve
výši maximálně 49,80 euro na jednoho účastníka a náklady na osobní ochranné
prostředky, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (podle zvláštního
předpisu), které jsou poskytovány účastníkům zaškolení či přípravy na práci, a
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka zaškolení nebo přípravy na práci
dohodnuté na dobu účasti na této činnosti.
Oprávněné náklady související se zaškolením či přípravou na práci
osoby se zdravotním postižením jsou náklady na pojištění pro případ škody, kterou
způsobí osoba se zdravotním postižením zařízení, ve kterém zaškolení probíhá, a
náklady na pojištění, které souvisí se zaškolením či přípravou na práci v zahraničí.
Pokud je během zaškolení či přípravy na práci osoby se zdravotním postižením
nevyhnutná účast jiné osoby, považují se za oprávněné náklady i náklady související
s účastí této fyzické osoby, a to:
a) prokázané cestovní
doprovázející osoby,

výlohy na dopravu hromadnými

dopravními prostředky

b) prokázané výdaje na ubytování během zaškolení či přípravy na práci, které probíhá
mimo místa trvalého nebo přechodného pobytu osoby se zdravotním postižením ve
výši maximálně 33,20 euro na den,
c) výdaje na stravování doprovázející osoby (podle zvláštního předpisu) ve dnech její
účasti na zaškolení či přípravě na zaměstnání, která probíhá mimo místa trvalého či
přechodného pobytu osoby se zdravotním postižením.
Při zaškolení či přípravě na práci může být nápomocen osobě se zdravotním
postižením pracovní asistent, který je zaměstnancem fyzické či právnické osoby.

Pracovní asistent
Pracovním asistentem pro účely zákona o zaměstnanosti je:
• zaměstnanec, který poskytuje pomoc zaměstnanci nebo zaměstnancům, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením, při výkonu zaměstnání a osobních potřeb
během pracovní doby,
• fyzická osoba, která poskytuje pomoc osobě samostatně výdělečně činné,
která je osobou se zdravotním postižením, při provozování nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti a při výkonu osobních potřeb během této činnosti,
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• zaměstnanec nebo fyzická osoba, která poskytuje pomoc znevýhodněnému
uchazeči o zaměstnání, který je osobou se zdravotním postižením, při zapracování nebo při přípravě na pracovní uplatnění a při vykonávání osobních potřeb
v průběhu této činnosti.
Pracovnímu asistentu musí být 18 let a musí být způsobilý k právním úkonům.

Zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné, která je
osobou se zdravotním postižením, se podle § 59 zákona o zaměstnanosti poskytuje
příspěvek na činnost pracovního asistenta.
Příspěvek se poskytuje měsíčně nejméně ve výši 41 % a nejvíce ve výši 90 %
celkové ceny práce, která se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství
Slovenské republiky za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku,
v němž se uzavírá dohoda, na činnost jednoho pracovního asistenta během trvání:

- pracovního poměru zaměstnance nebo zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením a jsou v přímé péči pracovního asistenta,

- provozování nebo vykonávání samostatné výdělečné činnosti osobou, která je
zdravotně postižená,

- zapracování nebo přípravy na pracovní uplatnění osoby nebo osob se zdravotním
postižením, které jsou v přímé péči pracovního asistenta.

Příspěvek poskytuje úřad, v jehož obvodu má zaměstnavatel nebo samostatně
výdělečně činná osoba se zdravotním postižením sídlo, nebo úřad, v jehož obvodu má
samostatně výdělečně činná osoba trvalý pobyt.
Úřad uzavírá dohodu o poskytnutí příspěvku se zaměstnavatelem, samostatně výdělečnou osobu, která je osobou se zdravotním postižením, nebo
s pracovním asistentem, který není zaměstnancem, v případě zapracování nebo
přípravy na zaměstnání.
Dohoda obsahuje především
a) počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jsou v přímé
péči jednoho pracovního asistenta,
b) počet pracovních asistentů,
c) výši příspěvku a délku jeho poskytování,
d) způsob poskytování příspěvku,
e) způsob vrácení příspěvku nebo jeho části při nesplnění domluvených podmínek.
Samostatně výdělečně činná osoba, která je osobou se zdravotním postižením, uzavírá s pracovním asistentem smlouvu o poskytování pomoci při provozování nebo vykonávání samostatné výdělečné činnosti, která obsahuje zejména:
a) druh a rozsah činností vykonávaných pracovním asistentem,
b) místo výkonu činnosti,
c) dohodnutou délku pracovní doby,
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d) práva a povinnosti pracovního asistenta,
e) výši odměny a způsob jejího vyplácení,
f) důvody odstoupení od smlouvy.
Jedno vyhotovení této smlouvy nebo jeho kopii povinně předkládá osoba se
zdravotním postižením, která je samostatně výdělečně činná, příslušnému úřadu.
V roce 2010 byl příspěvek financován především ze státního rozpočtu, ale také
prostřednictvím projektu NP II-2. V roce 2010 úřady podpořily 273 nově vytvořených
pracovních míst pro pracovní asistenty, kteří poskytovali pracovní asistenci 740
osobám se zdravotním postižením. 261 pracovních míst pro 706 osob se zdravotním
postižením bylo financováno ze státního rozpočtu částkou 2 240 tis. euro a 12
pracovních míst pro 34 osoby se zdravotním postižením z projektu NP II-2 v částce 87
tis. euro.
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6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na otevřeném trhu práce
6.1 Povinnosti zaměstnavatelů
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 20 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v počtu nejméně 3,2 %
z celkového počtu zaměstnanců, takže na každých dvacet zaměstnanců by měla být
v pracovním poměru přibližně jedna osoba se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel zaměstnává osobu se zdravotním postižením, která má pokles schopnosti
vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznívý zdravotní stav vyšší než 70
%, počítá se pro tento účel tato osoba jako tři osoby se zdravotním postižením.
Pokud zaměstnavatel nezaměstnává stanovený počet osob se zdravotním
postižením, je povinen nejpozději do 31. března následujícího roku odvést na účet
úřadu práce, sociálních věcí a rodiny za každou osobu se zdravotním postižením, která
mu chybí do splnění stanoveného podílu, částku rovnající se 0,9násobku celkové ceny
práce vypočtené z průměrné mzdy zaměstnance v národním hospodářství SR za
stanovené období (pro rok 2011 je to 905 euro).
Zaměstnavatel může řešit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením náhradními způsoby (náhradní plnění) a to prostřednictvím odebrání výrobků
nebo služeb od:
-

chráněné dílny nebo chráněného pracoviště,

-

osoby se zdravotním postižením, která je samostatně výdělečne činná,

-

zaměstnavatele, jehož zaměstnanci - osoby se zdravotním postižením se podílejí na
výrobě odebraných výrobků nebo na poskytování odebraných služeb.

Pro započtení jedné osoby se zdravotním postižením musí být rozsah zadané
zakázky nebo služby ve výši 0,8násobku celkové ceny práce vypočtené z průměrné
mzdy za stanovené období (pro rok 2011 je tato suma 804 euro).
Náhradní plnění povinnosti musí zaměstnavatel prokázat nejpozději do 31.
března následujícího kalendářního roku na předepsaném tiskopise a doložit fotokopie
objednávky zakázky, dokladu o zaplacení a další doklady k obsahu objednané zakázky
či služeb.
Zaměstnavatel, který zaměstnává osobu se zdravotním postižením, zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením a osoba samostatně výdělečně činná,
která je osobou se zdravotním postižením, jsou zvýhodněni při placení odovodů do
pojistných fondů. Základní sazba pojistného na zdravotní pojištění se snižuje ve všech
případech o 50 %, to znamená, že zaměstnanec odvádí 2 % z vyměřovacího základu
místo 4 %, osoba samostatně výdělečně činná 7 % místo 14 % a zaměstnavatel za
osoby se zdravotním postižením 5 % z vyměřovacího základu místo 10 %.
Osoby se zdravotním postižením, u kterých pokles schopnosti výdělečné činnosti
je vyšší než 70 %, jsou vyňaty z povinného nemocenského a invalidního pojištění
i pojištění v nezaměstnanosti.
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6.2 Podpora zaměstnávání
Informační systém typových pozic
Důležitým pomocníkem při vyhledávání zaměstnání je volně přístupná soustava
informací o aktuální situaci na trhu práce Informační systém typových pozic
(ISTP), která pomáhá zájemcům o zaměstnání zorientovat se na trhu práce a
vyhledat zaměstnání i s ohledem na zdravotní omezení. Je to bezplatná internetová
aplikace, která poskytuje informačně-poradenské služby, zprostředkovatelské služby a
další informace usnadňující vyhledávání volných pozic na pracovním trhu pro různé
cílové skupiny zájemců. Popis jednotlivých pozic je přehledný a aplikace je nastavena
tak, aby umožňovala jednoduchý pohyb na stránce. V systému je zpracovaných přes
1 900 pracovních pozic. Pokrývají všechny významné oblasti trhu práce.
Systém nabízí volné pracovní pozice na trhu práce, které je možné vyhledávat
podle názvu, pracovní oblasti a kvalifikační úrovně.
Kartotéka typových pozic (KTP) je celostátní katalog jednotlivých profesí na
slovenském trhu práce, na jehož sestavení se podílí odborníci z řad zaměstnavatelů.
Jednotnou metodikou popisuje každou z uvedených typových pozic na základě několika
kritérií, přičemž typová pozice představuje zevšeobecnění konkrétních pracovních
pozic u jednotlivých zaměstnavatelů s podobným nebo blízkým obsahem práce.
Kartotéka poskytuje příklady požadovaných prací pro jednotlivé pozice, uvádí
požadavky na osobnostní vlastnosti zaměstnance, zdravotní omezení, která vylučují
nebo omezují výkon práce, a definuje kvalifikační úroveň pozice.
Důležitý nástroj systému představuje Analýza individuálního potenciálu
(AIP), která umožňuje podrobnou diagnostiku uchazečů a zájemců o zaměstnání, jejíž
výsledkem je profil uchazeče, který má tři složky - kvalifikační, osobnostní a zdravotní.
Kvalifikační složka popisuje dosažené školní vzdělání, osobnostní popis citlivosti
vnímání a psychické charakteristiky klienta.
Zdravotní složka profilu obsahuje seznam onemocnění, kterými klient trpí a
která mohou mít vliv na jeho schopnost uplatnit se na trhu práce.
Systém podle vytvořeného profilu uchazeče vybere pro něj vhodné zaměstnání
spárováním jeho profilu s profilem pozic umístěných v katalogu pracovních míst. Na
základě výsledků se klientovi zobrazí seznam pozic, které jsou pro něj nejvhodnější a
také jsou-li aktuálně volná místa, která jsou pro něj opravdu vhodná. Tímto způsobem
uchazeč o zaměstnání získá celkový přehled o volných pracovních místech. Systém
čerpá informace z databáze volných pracovních míst na Ústředí práce, sociálních věcí a
rodiny a z databáze společnosti Profesia s.r.o. K dispozici jsou údaje ze všech okresů
Slovenska. Pro zájemce o práci v zahraničí systém nabízí informace o vhodných
místech prostřednictvím sítě EURES.
Katalog pracovních míst (KPM) je důležitým pomocníkem při vytváření
strukturovaných popisů pracovních míst pro manažery firem, kterým umožňuje
jednoduchým postupem vytvořit vlastní katalog pracovních míst a vytvoření vlastního
inzerátu o volném pracovním místě, který může použít pro úřady práce nebo komerční
zprostředkovatele zaměstnání. Struktura takové nabídky zaměstnání je kompatibilní
s profilem klientů v analýze individuálního potenciálu.
Dalším možným způsobem hledání zaměstnání jsou internetové prohlížeče
práce a pracovní agentury zprostředkující zaměstnání s aktuálními pracovními
nabídkami a možností zaregistrovat uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením.
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Databáze uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením umožňuje zaměstnavateli,
který má zájem osobu se zdravotním postižením zaměstnat, najíst zde vhodného
zaměstnance.

Příspěvek na udržení osoby se zdravotním postižením v zaměstnání
(§ 56a zákona o službách zaměstnanosti)
Příspěvek poskytuje úřad práce, sociálních věcí a rodiny zaměstnavateli,
který zaměstnává více než 25 % občanů se zdravotním postižením z průměrného
evidenčního počtu svých zaměstnanců.
Cílem toho opatření je udržet osobu se zdravotním postižením v zaměstnání formou poskytnutí příspěvku zaměstnavateli na částečnou kompenzaci snížené
produktivity práce zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Příspěvek se poskytuje na osobu se zdravotním postižením, která vykonává práci
nejméně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
Příspěvek se poskytuje ve výši:
• 0,72násobku celkové ceny práce, která se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnance,
který je osobou se zdravotním postižením a který má vzhledem k dlouhodobě
nepříznivému zdravotnímu stavu pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost
vyšší než 70 % a která vykonává práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby,
• 0,36násobku celkové ceny práce, která se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnance,
který je osobou se zdravotním postižením, která má vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost vyšší
než 40 % vykonávající práci v rozsahu stanovené týdenní pracovního doby.
Příspěvek poskytuje úřad práce, v jehož územním obvodu sídlí zaměstnavatel, nebo
má trvalý pobyt, na základě písemné žádosti zaměstnavatele.
Příspěvek poskytuje úřad, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel trvalé
bydliště nebo sídlo na základě písemné žádosti a uzavřené písemné dohody mezi
zaměstnavatelem a úřadem. Žádost musí obsahovat údaje o celkovém průměrném
počtu zaměstnanců ve fyzických osobách a průměrném evidenčním počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením ve fyzických osobách.
Dohoda obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, na které se příspěvek
jejich profesní strukturu, způsob poskytování příspěvku, maximální výši
povinnost zaměstnavatele oznámit úřadu každou změnu dohodnutých
nejpozději do 30 kalendářních dnů, podmínky a způsob vrácení příspěvku
části v případě nedodržení podmínek.

poskytuje,
příspěvku,
podmínek
nebo jeho

Poskytuje se čtvrtletně, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. V případě, že na stejné období byl poskytnut příspěvek na základě
jiného předpisu, příspěvek se neposkytuje.
V roce 2010 byl příspěvek financován ze státního rozpočtu a prostřednictvím
projektu NP-II-2. Byl poskytnut 66 zaměstnavatelům, kteří jeho prostřednictvím podpořili 316 osob se zdravotním postižením. Z celkového počtu podpořených pracovních
míst bylo 295 financováno ze státního rozpočtu částkou 661 tis. euro a 21 v rámci NPII-2 částkou 56 tis. euro.
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6.3 Podpora samostatné výdělečné činnosti
Podle § 57 zákona o službách zaměstnanosti se poskytuje osobě se zdravotním postižením, která začíná provozovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti, příspěvek na úhradu
nákladů souvisejících s touto činností, pokud o něj požádá písemně. Příspěvek se
poskytuje osobě se zdravotním postižením, která je v evidenci uchazečů o zaměstnání
nejméně tři měsíce a která začne provozovat samostatnou výdělečnou činnost
v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti a bude ji vykonávat nejméně dva roky.
Pokud tuto činnost ukončí před uplynutím doby dvou let, je povinna vrátit poměrnou
část poskytnutého příspěvku, která odpovídá období, během kterého chráněná dílna
nebo chráněné pracoviště neprovozovala samostatnou výdělečnou činnost.
Výše příspěvku je odvislá od průměrné míry evidované nezaměstnanosti v okrese, ve kterém osoba se zdravotním postižením zřizuje chráněnou dílnu či chráněné
pracoviště za účelem provozování či vykonávání samostatné výdělečné činnosti.
Příspěvek poskytuje příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny, v jehož
územním obvodě osoba se zdravotním postižením samostatnou výdělečnou činnost
provozuje, nebo úřad, v jehož územním obvodě má osoba se zdravotním postižením
trvalý pobyt.
O poskytnutí příspěvku sepisuje úřad práce, sociálních věcí a rodiny písemnou
dohodu s osobou se zdravotním postižením, která začne provozovat nebo vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost.
Dohoda obsahuje:
-

osobní a identifikační údaje účastníků dohody,

-

druh vykonávané činnosti podle statistické klasifikace ekonomických činností,

-

výši příspěvku a způsob poskytování příspěvku,

-

datum zřízení chráněné dílny či chráněného pracoviště a datum zahájení provozu
nebo vykonávání samostatné výdělečné činnosti,

-

období, během kterého bude zřízené pracovní místo provozováno,

-

podmínky poskytnutí příspěvku,

-

podmínky a způsob vrácení příspěvku nebo jeho části v případě nesplnění
dohodnutých podmínek,

-

závazek osoby se zdravotním postižením, která začne provozovat nebo vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost v chráněné dílně či na chráněném pracovišti oznámit úřadu práce, sociálních věcí a rodiny každou změnu domluvených podmínek
nejpozději do 30 kalendářních dnů,

-

další náležitosti.

Podmínkou uzavření smlouvy je absolvování přípravy na zahájení provozování
nebo vykonávání samostatné výdělečné činnosti v chráněné dílně či na chráněném
pracovišti, kterou uchazeči o zaměstnání, který je osobou se zdravotním postižením,
zajistí příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny. Uchazeč o zaměstnání musí také
předložit podnikatelský záměr a předpokládané náklady na zahájení provozování či
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vykonávání činnosti v chráněné dílně či na chráněném pracovišti. Úřad práce zajistí na
základě regionálního projektu také praktickou přípravu těchto zájemců včetně přípravy
podnikatelského záměru, strategie přípravy a rozvoje podnikání.
Příspěvek se může opětovně poskytnout nejdříve po třech letech ode dne, který
následuje po uplynutí dvou let od zahájení provozu nebo vykonávání samostatné
výdělečné činnosti, na kterou byl příspěvek poskytnut.
V roce 2010 bylo vytvořeno 599 pracovních míst, což bylo o 160 míst více než
v roce 2009. Z toho 566 pracovních míst bylo financováno ze státního rozpočtu
celkovou částkou 4 801 tis. euro a 33 pracovních míst z NP II-2 částkou 271 tis. euro.
41,4 % z celkového počtu osob, kterým byl příspěvek poskytnut, byly ženy.

Osobě se zdravotním postižením, která zřídila chráněnou dílnu či chráněné pracoviště za účelem provozu či vykonávání samostatné výdělečné činnosti, se
poskytuje příspěvek na provozní náklady na základě § 60, odst. 3 zákona o službách
zaměstnanosti.
Za tyto náklady se považují:
a) nájem a náklady na služby spojené s nájmem, vyjma nájmu za bytovou jednotku a
náklady na služby spojené s tímto nájmem,
b) náklady, které souvisí s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektu, ve
kterém je chráněná dílna či chráněné pracoviště provozováno, pokud tento objekt
vlastní OZP,
c) náklady na palivo a energii,
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidaci odpadu,
e) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
f) náklady na úhradu zálohy na pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění a
příspěvku na starobní důchodové spoření, které platí samostatně výdělečná osoba,
pokud je osobou se zdravotním postižením,
g) náklady na údržbu a opravy objektu, ve kterém je provozována chráněná dílna či
chráněné pracoviště, pokud tento objekt vlastní osoba se zdravotním postižením a
pokud tyto náklady souvisí s provozem těchto pracovišť,
h) náklady na opravu a údržbu zařízení chráněné dílny či chráněného pracoviště,
pokud toto zařízení je vlastnictvím osoby se zdravotním postižením,
i) náklady, které souvisí se zajišťováním administrativy chráněné dílny či chráněného
pracoviště.
Další podmínky poskytování příspěvku, příp. výpočet jeho výše jsou společné i
pro ostatní fyzické a právnické osoby, které provozují chráněné dílny či chráněná
pracoviště (viz kapitola Chráněná práce).
Osobě samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním postižením,
může být poskytnut i příspěvek na obnovu nebo technické zhodnocení hmotného
majetku chráněné dílny nebo chráněného pracoviště (více viz v kapitole Chráněná
práce).
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6.4 Podporované zaměstnávání
Agentura podporovaného zaměstnávání
Agentura podporovaného zaměstnávání je právnická nebo fyzická osoba, která
poskytuje v souladu se zákonem o službách zaměstnanosti služby osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaným a zaměstnavatelům. Tyto služby
se zaměřují na usnadnění získání nebo udržení zaměstnání a na usnadnění získání
zaměstnance z řad osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaných osob
(podporované zaměstnávání).
Podle zákona o službách zaměstnanosti může činnost agentury podporovaného
zaměstnávání provozovat bezúhonná fyzická osoba, která dosáhla minimálně úplné
střední vzdělání a má na tuto činnost povolení, nebo právnická osoba, u které
podmínku bezúhonnosti a dosaženého úplného středního vzdělání splňuje osoba, která
jedná jménem agentury.
Agentura podporovaného zaměstnávání:
• poskytuje oborné poradenství zaměřené na podporu a pomoc při získání a
udržení si pracovního místa, poskytuje pracovněprávní a finanční poradenství při
řešení nároků osob se zdravotním postižením, které vyplývají z jejich zdravotního
postižení,
• zjišťuje schopnosti a odborné dovednosti osob se zdravotním postižením vzhledem
k požadavkům trhu práce,
• vyhledává a
zaměstnání,

zprostředkovává

osobám

se

zdravotním

postižením

vhodné

• poskytuje odborné poradenství zaměstnavatelům při získávání zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením a při řešení problémů během jejich
zaměstnání,
• provádí výběr vhodné osoby se zdravotním postižením na pracovní místo na
základě požadavků a nároků zaměstnavatele,
• poskytuje odborné poradenství zaměstnavateli při úpravě pracovního místa a
pracovních podmínek při zaměstnávání konkrétní osoby se zdravotním postižením.
Agentura tyto činnosti provádí na základě písemné dohody sepsané s příslušným
úřadem práce, sociálních věcí a rodiny. Do kompetencí úřadu patří kromě jiného podle
potřeby zřizovat agentury podporovaného zaměstnávání. Činnost agentury může
vykonávat právnická nebo fyzická osoba pouze se souhlasem Ústředí práce, sociálních
věcí a rodiny za podmínek stanovených zákonem o službách zaměstnanosti. Činnost
agentury pro účely tohoto zákona je samostatně výdělečná činnost. Při podání žádosti
žadatel uhradí správní poplatek. Poplatek se rovněž platí za prodloužení nebo změnu
povolení činnosti agentury a za vydání duplikátu všech povolení.
V žádosti o vydání povolení na vykonávání činnosti agentury je nutné uvést:
• pokud je žadatelem právnická osoba, název, sídlo, IČO a druh ekonomické činnosti,
u fyzické osoby jméno a adresu trvalého pobytu,
• pokud je žadatelem právnická osoba, dosažený stupeň vzdělání osoby, která koná v
jejím jménu, pokud je žadatelem fyzická osoba dosažený stupeň vzdělání,
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• rozsah území, na kterém bude agentura provozovat svou činnost,
• adresu místa výkonu agentury podporovaného zaměstnávání,
• okruh spolupracujících subjektů,
• personální zabezpečení činnosti agentury.
K žádosti je nutné připojit příslušné doklady o dosaženém stupni vzdělání a
doklad o občanské bezúhonnosti a projekt provozování agentury včetně předpokládaných příjmů a výdajů podle příslušného předpisu, smlouvu o pronájmu prostor nebo
doklad o vlastnictví prostor, soupis hmotného a investičního majetku jako materiálního
vybavení pro činnost agentury, zplnomocnění na zastupování, pokud žadatel pověří
zastupováním advokáta nebo jinou osobu, a doklad o zaplacení správního poplatku.
Pokud žadatel podá žádost na místním úřadě, ten ho neprodleně postoupí
Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny. Ústředí žádost komplexně posoudí, v případě,
že tato neobsahuje všechny náležitosti, pomůže žadateli je odstranit, nebo ho vyzve
k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. V opačném případě konání o vydání povolení
zastaví.
Písemná dohoda mezi úřadem práce a agenturou podporovaného zaměstnávání
obsahuje:
a) druh služeb poskytovaných agenturou,
b) počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a počet
uchazečů o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, kterým agentura
poskytne služby,
c) datum začátku a datum konce poskytování služeb,
d) místo poskytování služeb,
e) výši nákladů za poskytované služby,
f) způsob úhrady nákladů,
g) závazek agentury podporovaného zaměstnání nahlásit každou změnu počtu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, kterým poskytují
služby,
h) způsob prokazování nákladů souvisejících s poskytováním služeb podporovaného
zaměstnání.
K 31.3.2012 bylo na Slovensku evidováno 61 agentur podporovaného zaměstnání.

6.5 Sociální podniky
Sociální podniky jsou zařízení, která se zřizují pro účely podpory zaměstnávání
znevýhodněných uchazečů o zaměstnání. K znevýhodněným uchazečům o zaměstnání
patří kromě jiných i osoby se zdravotním postižením.
Sociálním podnikem v legislativě Slovenské republiky se rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která:
-
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-

poskytuje pomoc a podporu zaměstnancům ve smyslu najít si zaměstnání na
otevřeném trhu práce, těm, kteří byli znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání,

-

nejméně 30 % z finančních prostředků získaných z příjmu z předmětu činnosti
zbylých po úhradě všech výdajů na předmět činnosti použije na vytváření nových
pracovních míst nebo na vylepšení pracovních podmínek,

-

je zapsaná v registru sociálních podniků.

Žadatelem o přiznání postavení sociálního podniku může být právnická nebo
fyzická osoba, obec, samosprávný kraj, sdružení obcí, sdružení samosprávných krajů,
rozpočtová nebo příspěvková organizace, zakladatelem nebo zřizovatelem které je
obec nebo kraj.
Držitel přiznaného postavení sociálního podniku má právo požádat o příspěvek
na podporu vytváření a udržení pracovních míst v podniku. Příspěvek poskytuje úřad,
v jehož územním obvodu sociální podnik provozuje svoji činnost. Podmínkou poskytnutí
příspěvku je uzavření pracovního poměru na dobu určitou se znevýhodněným uchazečem o zaměstnání. Neposkytuje se na zaměstnávání znevýhodněného uchazeče o
zaměstnání, na kterého byl na to samé období poskytnut příspěvek podle jiných
předpisů zákona o službách zaměstnanosti (příspěvek na zřízení chráněné dílny či
chráněného pracoviště příspěvek na udržení pracovníka se ZP v zaměstnání). Příspěvek
se poskytuje po dobu 12 měsíců. Pokud se zaměstnanec, na kterého byl příspěvek
poskytnut, po této době neumístí na otevřeném trhu práce, příspěvek se poskytne i na
dalších 12 měsíců. Příspěvek se poskytuje ve výši 50 % z celkové ceny práce, která se
počítá z průměrné mzdy zaměstnance za určité období v prvních 12 měsících, dalších
12 měsíců ve výši 40 % ceny práce.
V registru je k 31.3.2012 zapsáno 59 sociálních podniků.
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Chráněná dílna a chráněné pracoviště
Chráněná dílna a chráněné pracoviště jsou pracoviště zřizována fyzickou nebo
právnickou osobou, ve kterých pracuje nejméně 50 % osob se zdravotním
postižením, které nejsou schopny získat zaměstnání na otevřeném trhu práce, nebo
pracoviště, na kterých se osoby se zdravotním postižením zaškolují nebo připravují na
práci. Pracovní podmínky včetně nároků na pracovní výkon jsou na těchto pracovištích
přizpůsobeny zdravotnímu stavu těchto osob. Chráněným pracovištěm je i zřízení jednotlivého pracovního místa, které právnická nebo fyzická osoba zřídila nebo přizpůsobila zdravotnímu stavu osoby se zdravotním postižením. Chráněné pracoviště může
být zřízeno i v domácnosti postižené osoby.
Chráněná dílna i chráněné pracoviště jsou určeny především k pracovnímu
uplatnění osob se zdravotním postižením, kterým zaměstnavatel nemůže poskytnout
vhodné zaměstnání na jiných pracovištích. Mohou v nich pracovat i osoby, které
získávají odborné zručnosti nebo se připravují na pracovní uplatnění, i zaměstnanci,
kteří nejsou dočasně způsobilí vykonávat své dosavadní zaměstnání z důvodu ohrožení
zdraví a zaměstnavatel pro ně nemá jiné vhodné zaměstnání.
Status chráněné dílny nebo chráněného pracoviště přiznává úřad práce, sociálních věcí a rodiny na základě kladného posudku orgánu na ochranu zdraví - úřadu
veřejného zdravotnictví zpravidla na dobu neurčitou. Právnická nebo fyzická osob je
povinna vést samostatnou evidenci nákladů, výkonů a hospodářského výsledku chráněné dílny nebo pracoviště.
Postavení chráněné dílny nebo chráněného pracoviště může úřad zrušit,
pokud právnická nebo fyzická osoba, která chráněnou dílnu nebo chráněné pracoviště
zřídila, neplní podmínky dané zákonem, nebo na základě jejich písemné žádosti. Na
základě této žádosti úřad přiznaný status pozastaví, změní nebo zruší. Úřad také může
vydat duplikát dokladu o přiznání statusu, a to v případě jeho ztráty, odcizení nebo
znehodnocení.
K 31.3.2010 bylo na Slovensku registrováno 4 529 chráněných dílen nebo
chráněných pracovišť, kde bylo zaměstnáno 8 483 osob se zdravotním postižením.
Ve 2. kvartálu roku 2011 bylo registrováno 5 335 chráněných dílen či
chráněných pracovišť.

Příspěvek na zřízení chráněné dílny nebo chráněného pracoviště
Podle § 56 zákona o službách zaměstnanosti na zřízení chráněné dílny nebo
chráněného pracoviště poskytuje úřad příspěvek zaměstnavateli, který na zřízené
pracovní místo v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti přijme občana se
zdravotním postižením.
Výše příspěvku na jedno zřízené pracovní místo je:
• v Bratislavském kraji nejvíce 55 % ze 16násobku celkové ceny práce, která se
odvozuje z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství Slovenské republiky za
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém se
příspěvek poskytuje,
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• v ostatních krajích nejvíce 65 % ze 16násobku celkové ceny práce, která se
odvozuje z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství Slovenské republiky za
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém se
příspěvek poskytuje.
Výše příspěvku je závislá na průměrné míře evidované nezaměstnanosti
v okresu, ve kterém zaměstnavatel chráněnou dílnu nebo chráněné pracoviště zřizuje,
na právní formě a předmětu činnosti zaměstnavatele.
Příspěvek poskytuje zaměstnavateli úřad práce, sociálních věcí a rodiny,
v jehož územním obvodu je chráněná dílna nebo chráněné pracoviště zřízeno, pokud o
tento příspěvek zaměstnavatel písemně požádá.
Součástí žádosti je podnikatelský záměr, kalkulace předpokládaných nákladů na
zřízení chráněné dílny či chráněného pracoviště a kalkulace nákladů na celkovou cenu
práce občanů se zdravotním postižením. Příspěvek se neposkytne, pokud na stejné
období byl poskytnut příspěvek na základě jiných částí předpisu (viz příspěvek
poskytovateli na úhradu oprávněných nákladů na zaškolení či přípravu na práci a
úhradu oprávněných nákladů souvisejících se zaškolením a přípravou na práci osoby
se zdravotním postižením).
O poskytnutí příspěvku uzavírá úřad se zaměstnavatelem písemnou dohodu.
Pracovní místa, na jejichž zřízení byl poskytnut příspěvek, mohou být obsazena
pouze osobami se zdravotním postižením. Jinými zaměstnanci může být místo obsazeno pouze v tom případě, že je dočasně volné, a to jen s předchozím souhlasem
úřadu, na období, které nepřesáhne 9 kalendářních měsíců a v případě znevýhodněných uchazečů o zaměstnání na období nepřesahující 12 kalendářních měsíců v malých
a středních podnicích a 24 kalendářních měsíců v ostatních podnicích.
Délka doby zachování zřízeného pracovního místa v chráněné dílně nebo na
chráněném pracovišti je nejméně 2 roky v malých a středních podnicích a nejméně 3
roky v ostatních podnicích. Pokud zaměstnavatel tuto podmínku nesplní, je povinen
vrátit poměrnou částku příspěvku, která odpovídá období, během kterého na zřízeném
pracovním místě nebyla vykonávaná pracovní činnost.
Za zřízení pracovního místa v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti u
zaměstnavatele se považuje zvýšení počtu pracovních míst, které představuje v průměru za 12 kalendářních měsíců ve srovnání se stejným předchozím obdobím celkový
nárůst počtu jeho zaměstnanců. Ke zvýšení počtu pracovních míst nemusí dojít, pokud
zaměstnavatel doloží, že došlo ke zrušení pracovních míst v důsledku nadbytečnosti.
Zaměstnavatel je povinen do 30 kalendářních dnů ohlásit všechny změny na
těch pracovních místech v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti, na která mu
byl poskytnut příspěvek.
Příspěvek je financován především prostřednictvím NP II-2 Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. V roce 2010 bylo vytvořeno 1 631 pracovních
míst, na která bylo umístěno 1 838 osob se zdravotním postižením. 1 599 pracovních
míst bylo financováno ze státního rozpočtu částkou 14 tisíc euro, 32 pracovních míst
financovaných z projektu NP II-2 částkou 248 tisíc euro.
Příspěvek na obnovu nebo technické zhodnocení hmotného majetku chráněné
dílny nebo chráněného pracoviště
Poskytuje se na základě § 57a zákona o zaměstnanosti.
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Zaměstnavateli, který provozuje chráněnou dílnu nebo chráněné pracoviště
nebo osobě se zdravotním postižením, která provozuje nebo vykonává samostatnou
výdělečnou činnost v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti, může úřad na
základě písemné žádosti přiznat příspěvek na obnovu nebo technické zhodnocení hmotného majetku dílny nebo pracoviště. Pokud žádost předkládá plátce DPH, vstupní cena
hmotného majetku bez DPH musí být vyšší než 995,82 euro.
Obnovou hmotného majetku se rozumí zakoupení nového hmotného majetku.
Technické zhodnocení majetku je jeho zhodnocení podle zvláštních předpisů (podle
zákona č. 595/2006 Z. z, o dani z příjmů v platném znění).
Příspěvek se může poskytnout, jestliže ke dni podání písemné žádosti:
a) zaměstnavatel zaměstnával nejméně 3 roky před podáním žádosti nejméně 50 %
osob se zdravotním postižením; osoba se zdravotním postižením, která má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles schopnosti vykonávat
výdělečnou činnost vyšší než 70 % se pro účely poskytnutí příspěvku zaměstnavateli započítá za tři osoby se zdravotním postižením,
b) osoba se zdravotním postižením provozovala nebo vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti nejméně během
dvou let.
Zdrojem financování příspěvků je státní rozpočet.
Při výběru dodavatelů strojů, zařízení, užitkových motorových vozidel nebo
stavebních prací, na jejichž financování se příspěvek použije, se postupuje podle
zvláštních předpisů.
Písemnou žádost o poskytnutí příspěvku předkládá zaměstnavatel nebo
osoba se zdravotním postižením, která provozuje nebo vykonává samostatnou
výdělečnou činnost v chráněné dílně či na chráněném pracovišti, úřadu, v jehož obvodu
sídlí dílna nebo pracoviště, nebo má v něm osoba se zdravotním postižením, která
provozuje samostatnou výdělečnou činnost, trvalý pobyt.
Součástí žádosti je projekt, který obsahuje zdůvodnění a cíl investičního
záměru a informace o počtu zaměstnanců, informace o hospodářském výsledku,
celkové náklady na obnovu nebo na technické zhodnocení majetku, vlastní podíl na
financování nákladů, výši požadovaného příspěvku na obnovu strojů a zařízení, na
užitkové motorové vozidlo, na stavební práce, na výstavbu nové provozovny, na
komplexní změnu výrobního programu nebo výrobní technologie a písemné vyhlášení
o výši dosud poskytnuté státní pomoci.
Úřad uzavírá písemnou dohodu se zaměstnavatelem nebo osobu se zdravotním
postižením, která provozuje nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost v chráněné dílně či na chráněném pracovišti. Dohoda obsahuje osobní údaje účastníků
dohody, provozované činnosti podle statistické klasifikace ekonomických činností, výši,
termín a způsob poskytnutí příspěvku, způsob kontroly plnění dohodnutých podmínek,
podmínky a způsob vrácení příspěvku nebo jeho části v případě nesplnění podmínek a
další dohodnuté náležitosti.
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Příspěvek na úhradu provozních nákladů chráněné dílny nebo chráněného
pracoviště a na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců
Příspěvek se poskytuje fyzické nebo právnické osobě, pokud o něj požádá
nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za
který příspěvek žádá.
Za provozní náklady chráněné dílny či chráněného pracoviště, na které se
zaměstnavateli poskytuje příspěvek, se považují
a) nájem a náklady na služby spojené s nájmem,
b) náklady, které souvisí s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektu, ve
kterém je chráněná dílna či chráněné pracoviště provozováno, pokud tento objekt
vlastní zaměstnavatel,
c) náklady na palivo a energii,
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidaci odpadu,
e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobků a na dopravu související
s poskytováním služeb
f) náklady na úhradu mzdy a zálohy na pojistné na zdravotní pojištění, sociální
pojištění a příspěvku na starobní důchodové spoření, které platí zaměstnavatel za
zaměstnance, pokud jsou osobami se zdravotním postižením,
g) náklady na údržbu a opravy objektu, ve kterém je provozována chráněná dílna či
chráněné pracoviště, pokud tento objekt vlastní zaměstnavatel a pokud tyto
náklady souvisí s provozováním chráněné dílny nebo chráněného pracoviště,
h) náklady na opravu a údržbu zařízení chráněné dílny či chráněného pracoviště,
pokud toto zařízení vlastní zaměstnavatel,
i) náklady, které souvisí se zajišťováním administrativy chráněné dílny či chráněného
pracoviště.
Pokud je součástí nákladů i daň z přidané hodnoty a zaměstnavateli, který
provozuje chráněnou dílnu či chráněné pracoviště, nevznikne nárok na odpočet daně,
tato daň se považuje za provozní náklad chráněné dílny či chráněného pracoviště.
Náklady na dopravu zaměstnanců se zdravotním postižením jsou náklady
zaměstnavatele související se zajištěním dopravy na místo výkonu zaměstnání a zpět.
Příspěvek poskytuje úřad práce, v jehož územním obvodě je zřízena chráněná dílna
či chráněné pracoviště, a to ve výši:
• 2,5násobku celkové ceny práce, která se vypočítává z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství Slovenské republiky za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku, který předchází roku, ve kterém se příspěvek poskytuje, na jednu osobu se
zdravotním postižením, nebo
• 5násobku téhož, na jednu osobu se zdravotním postižením, která má z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles schopnosti vykonávat výdělečnou
činnost vyšší než 70 %.
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Příspěvek poskytuje příslušný úřad práce na základě dokladů, které prokazují
vynaložené náklady.
V roce 2010 bylo prostřednictvím tohoto opatření podpořeno 17 844 pracovních
míst, nárůst oproti roku 2009 je 5 176 pracovních míst. Ze státního rozpočtu bylo
podpořeno 17 240 pracovních míst částkou 10 765 tis. euro a z projektu NP_II-2 604
pracovních míst částkou 367 tis. euro.
Tato částka obsahuje i příspěvky, které byly poskytnuty na úhradu provozních
nákladů osobám se zdravotním postižením, které provozují chráněnou dílnu či chráněné pracoviště (viz kapitola Podpora samostatné výdělečné činnosti).
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Zaměstnanost osob se zdravotním postižením
V roce 2010 bylo na Slovensku 26 491 zaměstnanců se zdravotním postižením,
což jsou 2,2 % z celkového průměrného počtu zaměstnanců. Počet meziročně stoupl o.
3,8 %. Podíl zaměstnanců se zdravotním postižením meziročně vzrostl o 0,2
procentního bodu.

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením
V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo v roce 2010 průměrně 10 970 osob se
zdravotním postižením. Jejich počet vzrostl meziročně o 1 613 osob. Podíl těchto
uchazečů o zaměstnání představoval 2,9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

Nástroje aktivních opatření na trhu práce v roce 2010
počet vytvořených pracovních
míst, resp. počet zařazených
osob, resp. počet podpořených
pracovních míst
dávka poskytovaná během
vzdělávání a přípravy pro trh
práce a během přípravy na
pracovní uplatnění osoby se ZP
příprava na pracovní uplatnění
osoby se ZP a oprávněné
náklady
příspěvek na zřízení chráněné
dílny nebo chráněného
pracoviště
příspěvek na udržení osoby
se ZP v zaměstnání
příspěvek osobě se ZP na
provozování nebo vykonávání
samostatné výdělečné činnosti
příspěvek na činnost pracovního
asistenta
příspěvek na úhradu provozních
nákladů chráněné dílny nebo
chráněného pracoviště a na
úhradu nákladů na dopravu
zaměstnanců

částka vynaložených finančních
prostředků
v euro

466

125 396,74

42

46 630,00

1 631

13 793 583,12

316

717 372,66

599

5 071 910,14

346

2327 023

17 844

11 131 870,88

Zdroj: MPSVR SR, ÚPSVR a ŠÚ SR
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9. Zdroje financování opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Většina opatření, která jsou určena na podporu aktivní politiky zaměstnanosti v našem případě speciálně osob se zdravotním postižením - se uskutečňuje prostřednictvím regionálních úřadů práce, sociálních věcí a rodiny. Finanční příspěvky na
podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením
poskytuje stát ze státního rozpočtu. Významným a podstatným zdrojem financování
opatření v letech 2008-2013 je Národní projekt II-2 s názvem Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením realizovaný v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a sociální inkluze. Doba realizace projektu je rozvržena na období od
1.3.2008 do 31.12.2013. Rozpočet projektu činí celkem částku přes 33 milionů euro
(1 128 593 pro Bratislavský kraj a 32 118 352 pro ostatní kraje). Cílem projektu je
podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytováním příspěvků na:
• přípravu na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením,
• vytváření pracovních míst v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích,
• udržení pracovních míst poskytnutím příspěvku na úhradu provozních nákladů
chráněných dílen a chráněných pracovišť,
• pracovního asistenta pro osoby se zdravotním postižením a
• zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, který je
nejstarším strukturálním fondem Evropské unie. Poskytuje členským státům podporu
při zavádění nových politik a systému boje proti nezaměstnanosti. Národní projekty na
Slovensku realizuje MPSVR jako řídící orgán prostřednictvím Ústředí práce, sociálních
věcí a rodiny a některých úřadů v jednotlivých regionech.
Projekt se poprvé úspěšně realizoval v letech 2004-2008. Jeho cílem v těch
letech bylo zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst, zvýšení motivace osob se
zdravotním postižením hledat uplatnění na otevřeném i podporovaném trhu práce,
zvýšení motivace zaměstnavatelů vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením a zvýšení zájmu zaměstnavatelů, veřejného sektoru a nevládních organizací
o spolupráci s úřady práce při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na Slovensku vychází
z opatření obsažených v zákonu o zaměstnanosti, přičemž zohledňuje i další právní
předpisy (antidiskriminační zákon, zákoník práce, Ústavu SR a zákon o sociálním
pojištění). Hlavní směr realizace určuje vláda, která prostřednictvím Ministerstva práce,
sociálních věcí a rodiny SR a Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny a jeho regionálních
úřadů práce zajišťuje správu a praktický výkon jednotlivých opatření. Procesu se
účastní také Sociální pojišťovna, jejíž posudkoví lékaři posuzují dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav a pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost.
Úřady práce poskytují uchazečům o zaměstnání z řad osob zdravotně postižených základní informace a služby, které jim usnadňují orientaci na otevřeném trhu
práce i v oblasti chráněné práce. Jsou to především informační a odborné poradenské
služby pro osoby se zdravotním postižením o aktuální situaci na trhu práce, informace
o možnostech vzdělávání a přípravy na trh práce, o možnostech využívání agentur
podporovaného zaměstnání, které rovněž poskytují odborné poradenské služby
osobám se zdravotním postižením, a o možnostech využívání jednotlivých příspěvků
na podporu jejich zaměstnávání. Příspěvky jsou směřovány do oblasti pomoci osobám
se zdravotním postižením při zahájení samostatné výdělečné činnosti i při zařazení se
do pracovního procesu na otevřeném či chráněném trhu práce.
Zaměstnavatelům poskytují informační a poradenské služby pomoc při výběru
vhodného zaměstnance na požadovanou pracovní pozici a informují o možnostech
a podmínkách účasti na jednotlivých aktivních opatřeních na trhu práce. Zaměstnavatelé mají kromě jiného povinnost zaměstnávat určité procento osob se zdravotním
postižením, vytvářet jim vhodné pracovní podmínky na výkon práce a umožnit jim
teoretickou nebo praktickou přípravu za účelem zachování nebo zvýšení dosavadní
kvalifikace.
V případě zaměstnání osoby zdravotně postižené mohou získat dávky ve formě
finančních příspěvků (např. na zapracování znevýhodněného uchazeče o zaměstnání,
na činnost pracovního asistenta, v oblasti chráněné práce na zřízení a provoz chráněné
dílny nebo chráněného pracoviště).
Všechny druhy pobídek a dávek uchazečům o práci i zaměstnavatelům věcně i
administrativně vyřizují příslušné úřady práce.
Většina aktivních opatření na trhu práce ve prospěch osob se zdravotním
postižením byla realizována prostřednictvím národních projektů v rámci operačního
programu Zaměstnanost a sociální inkluze s názvem Podpora zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením - NP-II-2. Výdaje byly hrazeny se zdrojů Evropského sociálního
fondu a spolufinancovány ze zdrojů národního rozpočtu.

41

Prameny

Prameny
Analýza potrieb a charakteristík osob so zdravotným postihnutím z hľadiska Dovoru o
právach osob so zdravotným postihnutím [online]. Bratislava: Národná rada občanov
so zdravotným postihnutím, 2011. 131 s. [cit. 2011-12-15].
Dostupné z: http://www.nrozp.sk/files/Analyza_potrieb.pdf
Európsky sociálny fond [online]. [cit. 2011-11-20]. Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Dostupné z: http://www.esf.gov.sk/documents/2009/brozura_PROJEKTY_EU_print.pdf
Henzelová, E., L. Brychtová a K. Repková. Report on the employment of disabled
people in European countries. Slovakia [online]. [Utrecht]: Academic Network of
European Disability Experts, 2009. 22 s. [cit. 2011-05-24]. Dostupné z: http://www.
disability-europe.net/content/aned/media/SK-%20ANED%202009%20Employment%2
0Report%20Final.pdf
Informačný občasník o integrácii a začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím
[online]. 2007,roč. 4, č. 7 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z:
http://www.apzba.sk/data/MediaLibrary/47/príklady%20dobrej%20praxe.pdf
Lekárska posudková činnosť dochodkového poistenia [online]. Slovenská poisťovňa
[cit. 2011-11-20]. Dostupné z: http://www.socpoist.sk/lekarska-posudkova-cinnostdochodkoveho-poistenia/947s
Pohľad na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri umiestňovaní sa na trhu
práce cestou pracovnej a sociálnej rehabilitácie [online]. Bratislava:Inštitút pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, 2009. 15 s. [cit. 2011-0420]. Dostupné z: http://www.iprba.sk/dokumenty/cspr/studijne_materialy/2009_2010
/pomoc_obcanom.pdf
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím [online]. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny [cit. 2011-06-14]. Dostupné z: http://www.upsvar.sk/sluzbyzamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavaniaobcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317
Služby zamestnanosti [online]. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky [cit. 2011-04-19]. Dostupné z:
http://www.employment.gov.sk/sluzby_zamestnanosti.html
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2010 [online].
Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011.
121 s. [cit. 2011-04-15] Dostupné z:
http://www.employment.gov.sk/webzmluvy/sprava_o_socialnej_situacii_2010.pdf
SUCHÁ, Alica. Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne
partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných fenoménov na trhu práce
[online]. Bratislava: Národná rada so zdravotným postihnutím v SR, 2006. 58 s.
[cit. 2011-06-20]. ISBN 80-969518-9-0. Dostupné z:
http://www.nrozp.sk/publikacie/rovnost.pdf

42

Prameny

Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike. Bratislava: Štatistický úrad
Slovenskej republiky, 2011. 150 s. [online]. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z:
http://portal.statistics.sk/files/trendy2011.pdf
Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti. [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2010.
141 s. [cit. 2012-01-05] ISBN 978–80–89016–51–8.
Dostupné z: http://www.snslp.sk/files/FINAL_STUDIE_-_EU_SAV.pdf
Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska č. 1 v Bratislave za rok 2010 [online]. Bratislava:Inštitút pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, 2011. 44 s. [cit. 2011-0420]. Dostupné z: http://www.iprba.sk/dokumenty/skola/vyrocna_sprava_2010.pdf
Výročná správa Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR na rok 2010
[online]. Bratislava: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 2011.
31 s. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://www.nrozp.sk/files/VS_NROZP_2010.pdf
Záhorcová, Viera et al. Biela kniha. Príklady dobrej praxe z oblasti podporovaného
zamestnávania zo Slovenska, Českej republiky a Veľkej Británie. [online]. Bratislava:
Agentúra podporovaného zamestnávania, 2009. 41 s. [cit. 2012-01-10] ISBN 978-80970384-7-2.
Dostupné z: http://www.apzba.sk/data/MediaLibrary/31/biela%20kniha%20.pdf
Zamestnávanie občanov so ZP [online]. Ústredie práce, sociálonych vecí a rodiny [cit.
2011-06-14].
Dostupné z: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13018

Zákony
SLOVENSKO. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce [online]. [cit. 2011-11-15].
Dostupné z: http://www.employment.gov.sk/legislativa.html
SLOVENSKO. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti [online].
[cit. 2011-11-15]. Dostupný z: http://www.employment.gov.sk/legislativa.html
SLOVENSKO. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení [online]. [cit. 2011-1115]. Dostupné z: http://www.employment.gov.sk/leg-socialne-poistenie.html
SLOVENSKO. Zákon č. 365/2004 Z.z., o rovnakom zachádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) [online]. [cit. 2011-11-15].
Dostupné z: http://www.diskriminacia.sk/?q=a_legislation/antidiscact

www stránky
SLOVENSKO. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. MPSVR: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny [online]. [cit. 201204-10]. Dostupné z: http://www.employment.gov.sk/ministerstvo.html

43

Prameny

SLOVENSKO. ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny [online]. [cit.2012-04-11].
Dostupné z: http://www.upsvar.sk/
SLOVENSKO. NÁRODNÁ RADA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. Národná
rada občanov so zdravotným postihnutím [online]. © 2012 [cit. 2012-03-29]
Dostupné z: http://www.nrozp.sk/index.php/uvodna-stranka-nrozp
SLOVENSKO. SLOVENSKÝ SVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH. Zamestnanie. Slovenský
sväz telesne postihnutých [online]. © 2012 [cit.2011-09-15]. Dostupné z:
http://www.sztp.sk/poradenstvo/zamestnanie.html
SLOVENSKO. INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
[online]. [cit. 2011-04-20]. Dostupné z: http://www.iprba.sk/index.php
SLOVENSKO. AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA. Agentúra podporovaného zanmestnávania [online]. © 2012 [cit. 2012-03-27].
Dostupné z: http://www.apzba.sk/index.php?rain=sk
SLOVENSKO. SLOVENSKÁ ÚNIA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA. Slovenská únia
podporovaného zamestnávania [online]. [cit. 2012-03-26].
Dostupné z: http://www.supz.sk/
SLOVENSKO. SLOVENSKÁ ÚNIA CHRÁNENÝCH DIELNÍ. Slovenské únia chránených
dielní [online]. [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.uniachranenedielne.sk/
SLOVENSKO. INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ.
typových pozícií [online]. ©1999-2010 [cit. 2012-01-05].1
Dostupné z: http://www.istp.sk/

44

Integrovaný

systém

Přílohy

Příloha č. 1
Příklady dobré praxe
Kavárna Radnička
Tento projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce
připravilo Občanské sdružení Inklúzia ve spolupráci s agenturou podporovaného
zaměstnávání. Kavárna Radnička je příkladem chráněné dílny, která vznikla díky
spolupráci neziskové organizace a Magistrátu hl. města Bratislavy a na zřízení které
spolupracovali neziskový sektor (OZ Inklúzia, Agentura podporovaného zaměstnávání),
městské zastupitelství (Městský úřad Bratislava, Městské muzeum Bratislava), místní
státní administrativní orgány (Úřad práce Bratislava), střední škola (Združená hotelová
akadémia), donoři (např. Nadácia otvorenej spoločnostií) a mnozí sponzoři z podnikatelského sektoru i dobrovolníci.
Bratislavské městské zastupitelství bylo hlavním partnerem při zahájení projektu.
Pomohlo s vyhledáním vhodných prostor; kavárna sídlí v prostorách Městského muzea
v centru města. Úřad práce poskytl vstupní finanční podporu na zřízení pracovních míst
pro osoby s postižením v celkové částce 800 000 SKK; tato částka odpovídala zřízení
čtyř pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Sdružená hotelová akademie
poskytla učitele, Nadace otevřené společnosti grant na odstartování projektu.
Projekt je výjimečný tím, že zaměstnává mladé osoby s mentálním postižením jako
číšníky. Po odborné přípravě jsou připraveni na profesi, ve které se mohou plně
realizovat, učí se komunikovat s lidmi a stávají se ekonomicky i sociálně nezávislí.
Poskytuje stejné služby jako kterákoliv jiná kavárna ve městě, ale pod dohledem dvou
kvalifikovaných číšníků zde pracují číšníci s mentálním postižením. I přes silnou konkurenci si po svém vzniku našla své zákazníky, kteří se do ní vracejí. Tento příklad
chráněné dílny spojuje princip charity s poskytováním služeb, které jsou konkurenceschopné i na otevřeném trhu.
Chráněná dílna byla otevřena ve spolupráci s Úřadem práce v Bratislavě v lednu 2001.
Před nástupem absolvovali mladí lidé s postižením šestiměsíční kurz, kde se pod
vedením učitelů z hotelové akademie školili v profesi číšník. Kurz byl doplňován
vzděláváním, které vedli lektoři z agentury podporovaného zaměstnávání. Adepti na
práci v kavárně získali praktickou podporu a poradenství v oblasti poskytování příspěvků, komunikace, asertivity a jiných záležitostí týkajících se zaměstnání. Aby byla
kvalita poskytovaných sužeb trvale zaručena, procházeli číšníci se zdravotním postižením i po absolvování základní přípravy pravidelnými krátkodobými tréninky, takže po
určité době byli kromě práce číšníka schopni např. připravovat míchané nápoje, dezerty
a zmrzlinové poháry podle předem zadaných receptů.
Nejnáročnější záležitostí prvního období fungování kavárny byla stabilizace profesionálních číšníků. Jejich fluktuaci se podařilo zastavit po dvou letech provozu kavárny.
Do Radničky byli pravidelně zvány známé osobnosti, které vždy dvě hodiny obsluhovaly
hosty a připravovaly míchané nápoje. Kavárna tím propagovala myšlenku solidarity
s postiženými v širší veřejnosti a pomáhala ji přesvědčit, že zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením dává smysl. Kromě klasických služeb kavárenského typu se
v kavárně konaly různé akce jako kulturní programy pro děti i dospělé, tiskové konference, uvádění knih na trh, klubová setkání, prezentace firem a představování grantových projektů, které přitahovaly pozornost návštěvníků tak, že později navštěvovali
kavárnu pravidelně.
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Tyto akce byly kromě toho také dalším finančním zdrojem pro chod kavárny. Co se
týče finanční soběstačnosti, zkušenost s provozem kavárny ukázala, že kavárna je
schopna pokrýt režijní náklady (mzdy, nájem, sociální pojištění zaměstnanců) po
čtyřech až pěti letech provozu.
Chráněná dílna Radnička postupně rozšiřovala svoje aktivity. Začala nabízet cateringové služby mimo prostor kavárny, prodávaly se zde produkty a výrobky dalších
dvaceti chráněných dílen z celého Slovenska. V roce 2002 vzniklo v rámci kavárny
tréninkové centrum pro osoby se zdravotním postižením. Po absolvování vzdělání
pomáhá agentura podporovaného zaměstnávání účastníkům kurzu najít práci v jiných
kavárnách a restauracích v Bratislavě. Od roku 2008 se pořádají každoročně prodejní
trhy, kde se prodávají výrobky chráněných dílen a zařízení sociálních služeb ze Slovenska i Čech.
Od října 2009 byla Radnička z důvodu rekonstrukce Muzea města Bratislavy,
v prostorách kterého sídlí, také v rekonstrukci, a tím pádem zavřena.
Své prostory otevřela znovu začátkem dubna letošního roku. Číšníci, kteří v ní
pracovali před rekonstrukcí, jsou zaměstnáni na jiných pracovištích s obsluhou, tři
z nich našli plnohodnotné pracovní uplatnění. Tři roky rekonstrukce využili číšníci na
trénink a přípravu dalších pracovníků se zdravotním postižením na získání nových
znalostí jak z teorie, tak z praxe. Ve spolupráci s hotelovou akademií absolvovali kurzy
vaření kávy, přípravy míchaných nápojů, zúčastnili se kurzu o nejlepšího číšníka a
trénovali organizování cateringových akcí. V znovu otevřené kavárně je zaměstnáno
šest číšníků se zdravotním postižením a dva účtující číšníci. V kavárně bude zřízeno
tréninkové pracoviště pro další pracovníky se zdravotním postižením. Provoz se otvírá
jako chráněná dílna, ve které bude snaha motivovat a připravit číšníky směrem
k otevřenému trhu práce. Jejím cílem je podpora osob se zdravotním postižením na
jejich cestě k plné participaci na společenském životě.

Chráněné dílny ve Speciální základní škole internátní v Námestově
Škola zřídila ve svých prostorách sedm chráněných dílen a zaměstnala v nich 13 osob
se zdravotním postižením, které byly evidovány na úřadu práce, sociálních věcí a
rodiny v Námestově. Chráněné dílny jsou zaměřeny na domácí práce, údržbu
v domácnosti, vzdělávání žáků v oblasti informačních technologií, digitální fotografii a
estetickou výchovu. Zároveň byly vytvořeny chráněné dílny pro sociální pracovníky a
dva vrátné. Činnost pracovníků chráněných dílen je zaměřena na pomoc dětem s mentálním a vícenásobným postižením při jejich manuálních činnostech a ve výchovném
procesu. Největším přínosem zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve speciální
škole je empatie těchto osob vůči žákům, kterým pomáhají a asistují během výchovněvzdělávacího procesu.

Uč se a získej práci v IBM
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR ve spolupráci se společností
IBM na Slovensku tři roky po sobě pomáhala osobám se zdravotním postižením zvýšit
šance na uplatnění se na trhu práce prostřednictvím společného projektu „Learn and
get job in IBM“. Vzdělávací program pro lepší uplatnění na pracovním trhu sestával
z kurzu anglického jazyka a tréninku PC zručností.
Do vzdělávacího programu měla možnost se zapojit osoba se zdravotním postižením,
která měla alespoň komunikativní znalost anglického jazyka a základní dovednosti při
práci s počítačem.
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O vzdělávání projevilo zájem 37 osob s různým druhem zdravotního postižení.
Z celkového počtu uchazečů vybrala společnost IBM 14 osob, které byly na základě
úrovně znalostí anglického jazyka rozděleny do dvou skupin. Výuka anglického jazyka
trvala 5 měsíců a probíhala jednou týdně dvě vyučovací hodiny. Kromě toho účastníci
absolvovali vzdělávání v počítačových programech Microsoft Excel a Lotus Symphony.
Kromě certifikátu o absolvování kurzu získali absolventi možnost ucházet se o jednu
z mnoha pracovních pozic, které IBM pro osoby se zdravotním postižením vytváří.
Tento projekt je příkladem dobré spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru.
Firmy Montrade, s.r.o. a Baltrade, s.r.o.
Firma sídlí v Považské Bystrici, zaměstnává 70 až 80 lidí ve firmě Montrade a 25 lidí ve
firmě Baltrade. V roce 2008 obdržela od podpředsedy vlády SR pro vědomostní
společnost, evropské záležitosti, lidská práva a menšiny ocenění jako nejlepší zaměstnavatel osob se zdravotním postižením v Trenčínském kraji. Firma Montrade má statut
chráněné dílny a je největší firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením na
Slovensku. Pracuje v ní přibližně 65 osob se zdravotním postižením. Působí v oblasti
textilního průmyslu, vyrábí pracovní oděvy a jiné textilní výrobky, včetně pomůcek pro
vozíčkáře - fusaky, pláštěnky, tašky, antidekubitní sedací podložky. Až 80 % zakázek
jsou zakázky pro chráněnou dílnu, 20 % tvoří komerční zakázky. Firma Baltrade, s.r.o.
pracuje pro firmu Montrade, s.r.o., její pracovní náplní je především balení nábytkových komponentů pro dánskou společnost. Spolupracuje především se zahraničními
firmami. Ve firmě Baltrade pracuje přibližně 25 zdravotně postižených. Odběratelé
oceňují důvěru, kvalitu výrobků, serióznost firmy i relativní jistotu, že cena výrobků se
zásadně nezmění v střednědobém horizontu.
Při přijímání nových pracovních sil je pro firmy rozhodující především rozsah poškození,
předchozí zkušenost s pracovním procesem a chuť do práce a možnost práce na směny
vzhledem k tomu, že lidé dojíždějí do práce i 40 km.
Firma se snaží zaměstnancům vycházet vstříc v otázce flexibility pracovní doby.
Prosazuje rodovou rovnost, při náboru neupřednostňuje žádné pohlaví.
Zdravotně postižení zaměstnanci si váží skutečnost, že mají práci. Charakterizuje je
především odhodlání dosáhnout více než ti, kteří postižení nejsou. Mají vysokou motivaci, vysoké pracovní nasazení, zanícení pro sebezdokonalování, dobře se adaptují
v kolektivu, přičemž je důležité, aby v kolektivu pracovali vedle zdravotně postižených
i lidé bez handicapu. Velmi pozitivně jsou hodnoceny aktivity firmy ze strany rodinných
příslušníků osob se zdravotním postižením, protože v regionu není mnoho pracovních
příležitostí pro tyto osoby.

Agentura podporovaného zaměstnávání při M-PROMEX, s.r.o., Kysucké Nové
Mesto
Společnost M-PROMEX, s.r.o. byla založena v roce 1998. Její činnost se orientovala na
různé druhy podnikání. V roce 2002 přišlo ve společnosti k zásadním změnám jednak
ve změně statutárních zástupců a ve změně sídla, jednak v náplni činnosti. V novém
sídle bylo založeno Středisko pro rozvoj lidských zdrojů. Ve spolupráci s okresním
úřadem práce společnost M-PROMEX, s.r.o. zřídila dvě chráněné dílny, ve kterých
pracuje celkem 20 osob se zdravotním postižením. Vzhledem ke zkušenostem se
zaměstnáváním zdravotně postižených i s realizací dalších projektů společnost rozšířila
své aktivity o výkon činnosti agentury podporovaného zaměstnávání od roku 2005.
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Agentura svou činnost založila na projektovém principu, na navrhování, získávání a
realizaci projektů. Postupem doby realizovala osm projektů pro potřeby úřadů práce,
sociálních věcí a rodiny v Martině, Žilině, Čadci, Považské Bystrici a Ružomberku.
Agentura spolupracuje se zaměstnavateli ve třech rovinách.
Jednou je realizace projektů, jejichž cílem je přispívat k rozvoji zaměstnatelnosti
klientů, dlouhodobě nezaměstnaných a osob se zdravotním postižením, a tím zvýšit
jejich šance integrovat se na trhu práce. I když se orientuje především na práci
s klienty, snaží se poskytovat informace o regionálním trhu práce i z pohledu zaměstnavatelů. K vybraným tématům zajišťuje lektory a poradce z významných podniků
regionu.
Druhou rovinou je poradenství pro zaměstnavatele v oblasti práce s dlouhodobě nezaměstnanými a zdravotně postiženými. Poradenství poskytuje na principu dobrovolnosti
a bez nároku na finanční odměnu.
Třetí rovinou je spolupráce společnosti se zaměstnavateli v oblasti provozování
chráněných dílen. Sama provozuje dvě chráněné dílny. Jedna se zabývá „počítačovým
zpracováním údajů“ a pracuje v ní 7 osob se zdravotním postižením. Zaměstnanci této
dílny zpracovávají za pomoci příslušného softwaru operativní agendu; do informačního
systému odběratele ukládají potřebné údaje. Činnost této chráněné dílny je modelem
spolupráce s významných regionálním zaměstnavatelem, zakázka se realizuje na
základě dlouhodobé smlouvy na dobu neurčitou.
V provozu druhé dílny pracuje 13 zaměstnanců se zdravotním postižením. Je modelem
spolupráce s velkým počtem malých, středních i velkých firem. Orientuje se převážně
na výrobu pracovních oděvů na zakázku. Při této činnosti je nutné permanentně
věnovat pozornost udržení a rozvoji spolupráce se stálými zákazníky, ale i získávání
nových. Tato spolupráce vytváří podmínky pro ekonomické přežití obou dílen a zároveň
je nástrojem na udržení zaměstnanců se znevýhodněním. Vedlejším efektem spolupráce je šíření myšlenky podporovaného zaměstnávání prostřednictvím zadávání
zakázek chráněným dílnám.
Činnost této agentury je propojením několika projektových, podnikatelských a
poradenských aktivit. Spoluprací se zaměstnavateli v regionu, i působením jako přímý
zaměstnavatel osob se zdravotním postižením přesahuje rovinu úzko pojímané
činnosti agentury podporovaného zaměstnávání.

Angelika, 22 let, lehčí mentální postižení
Angelika je klientkou Agentury podporovaného zaměstnávání v Bratislavě, absolvovala
střední školu se specializací pečovatelka. První dva roky po absolvování školy byla
klientkou denního domova sociálních služeb, kde pomáhala s péčí o klienty s těžším
postižením. Potom, co se rodina dověděla o Agentuře podporovaného zaměstnávání,
přestěhovala se do Bratislavy, a začala docházet do agentury s cílem poradenství a
získaní pravidelného zaměstnání k přiznanému částečnému invalidnímu důchodu.
Vzhledem k dosaženému vzdělání se agentura zaměřila na možnost získat pro ni
zaměstnání sanitářky-pečovatelky v nemocnici nebo v pečovatelské službě. Po čtyřech
měsících, během kterých jí byla věnována péče v agentuře, začala týdně docházet do
domova důchodců, kde vypomáhala pod dohledem pracovní asistentky při ranní hygieně ležících pacientů. Během tréninku prohloubila svůj vztah ke starším lidem a získala
praktické pečovatelské zkušenosti, kterými navázala na teoretickou přípravu ze školy.
Podle vyjádření zaměstnavatele postupně zvládala jednotlivé úkony i přes drobné
neúspěchy. Problémy se dostavily při zařazení do pracovního kolektivu, zejména ze
strany stávajících pracovnic. Přesto, že byly poučeny, nebylo lehké vzájemné vztahy
konsolidovat. I z toho důvodu během tréninku Angeliku doprovázela její pracovní po-
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radkyně, která kromě sledování jejich pokroků v pracovní oblasti pomáhala i její
adaptaci na nové prostředí. Svým přístupem k Angelice nabízela ostatním zaměstnancům model komunikace a sociálních vztahů. Angelika se během tréninku a později
zaměstnání na tomto pracovním místě stala sebevědomější a pracuje zde jako
pečovatelka na poloviční úvazek.

Ladislav, 32 let, zrakově postižený
Klientem Agentury podporovaného zaměstnávání v Bratislavě je také Ladislav, který je
nevidící. Má rodinu, manželku a dvě děti. Je samostatný, orientuje se pomocí s vodícího psa. Je vyučený košíkář, ale vzhledem k tomu, že touto prací neuživí svou rodinu,
nevěnuje se jí. Proto so rozhodlo, že absolvuje rekvalifikační kurz klasické masáže. Po
jeho absolvování kontaktoval agenturu podporovaného zaměstnávání s tím, že by si
chtěl najít práci v tomto oboru. Téměř dva roky pracoval jako pomocný stolař
v chráněné dílně ve vedlejším pracovním poměru a současně prováděl příležitostní
masáže v salónu krásy, kde získával praxi. Tyto práce ho neuspokojovaly zejména
finančně, proto měl zájem o práci maséra na plný úvazek. Agentura podporovaného
zaměstnávání mu byla nápomocná při kompletizaci dokladů o invaliditě, poskytla poradenství a pomohla mu při získání pracovního místa v nestátním zdravotnickém zařízení.
Zaručila se jeho odbornost,
Podporovala ho na pracovním místě, řešila akutní problémy, které se vyskytovaly
vzhledem k jeho postižení a potřebě stálé komunikace s jeho klienty. Jako masér byl
na tomto místě zaměstnán v trvalém pracovním poměru přes tři roky. Poté změnil
místo působení, získává zkušenosti na jiném pracovišti. Sám zjistil, že jeho kvalifikaci
a vzdělání formou rekvalifikace nerespektuje každý zaměstnavatel, proto se rozhodl
získat úplné střední odborné vzdělání formou studia při zaměstnání na střední zdravotnické škole. Po ukončení studia a nabytí úplného středního odborného vzdělání se
rozšířila možnost jeho dalšího pracovního uplatnění. Přestože je dlouhodobým klientem
agentury podporovaného zaměstnávání, je z jeho postojů zřejmé, že je ne správné
cestě za svou nezávislostí a uplatněním se v životě.
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Příloha č. 2
Výkladový slovník
Agentura podporovaného zaměstnávání - právnická nebo fyzická osoba, která
poskytuje osobám se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaným služby
zaměřené na usnadnění získání zaměstnání nebo na udržení zaměstnání a zaměstnavatelům na ulehčení získání zaměstnance, kterým je osoba zdravotně postižená nebo
dlouhodobě nezaměstnaná. Svou činnost může vykonávat na základě písemné
smlouvy, kterou uzavírá s příslušným úřadem práce, sociálních věcí a rodiny, který pro
tuto činnost vydává na základě žádosti povolení na dobu neurčitou.
Chráněná dílna a chráněné pracoviště - Pracoviště zřízena právnickou nebo
fyzickou osobou, ve kterých pracuje nejméně 50 % osob se zdravotním postižením,
které nejsou schopny najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce, nebo pracoviště,
na (ve) kterých se osoby se zdravotním postižením zaškolují nebo připravují na práci a
ve kterých jsou pracovní podmínky včetně nároků na pracovní výkon přizpůsobeny zdravotnímu stavu osob se zdravotním postižením. Chráněné pracoviště
může být i jednotlivé pracovní místo zřízeno i v domácnosti osoby se zdravotním
postižením, které bylo vytvořeno a přizpůsobeno zdravotnímu stavu této osoby.
Invalidita - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav osoby, u které je z tohoto důvodu
pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost vyšší než 40 % ve srovnání se
zdravou fyzickou osobou.
Náhradní plnění - zaměstnavatel může povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením plnit i zadáním zakázky vhodné na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, tj. chráněné dílně nebo chráněnému pracovišti, nebo osobě se zdravotním
postižením, která provozuje nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Výše
zakázky na jednu osobu se zdravotním postižením je 0,8 % násobek celkové ceny
práce vypočtené z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství SR za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku, který přechází roku, ve kterém zaměstnavatel povinnost
plní.
Pokud zaměstnavatel nesplní ani jednu z uvedených skutečností, je povinen zaplatit
odvod za neplnění povinného podílu nejpozději do konce března následujícího roku za
každou osobu, která mu do splnění povinného podílu schází, ve výši 0,9násobku
celkové ceny práce stanovený podle výše uvedených kritérií.
Posuzování invalidity - posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a
poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Posuzování provádí posudkový lékař
sociálního pojištění příslušné pobočky Sociální pojišťovny.
Povinný podíl - zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 20 zaměstnanců, má
povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, pokud jsou vedeny v evidenci
uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, v počtu 3,2 % z celkového počtu jeho
zaměstnanců. Pokud zaměstnává osobu se zdravotním postižením, která má z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles schopnosti vykonávat výdělečnou
činnost vyšší než 70 %, započítává se, jako kdyby zaměstnával tři osoby se zdravotním
postižením.
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Pracovní asistent - zaměstnanec nebo fyzická osoba, která poskytuje pomoc zaměstnanci, nebo osobě samostatně výdělečně činné, která je osobou zdravotně
postiženou, při vykonávání zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti a osobních
potřeb během pracovní doby nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, nebo zaměstnanec či fyzická osoba, která poskytuje znevýhodněnému uchazeči o zaměstnání,
který je osobou zdravotně postiženou, pomoc při zapracování nebo přípravě na
pracovní uplatnění a při výkonu jejich osobních potřeb během zapracování nebo
přípravy na pracovní uplatnění. Podmínkou je, že tato osoba musí mít nejméně 18 let
věku a musí být způsobilá k právním úkonům.
Pracovní rehabilitace - věcná dávka poskytovaná fakultativně z úrazového
pojištění, která má podpořit snahu poškozeného o pracovní a sociální reintegraci. Je
definována jako výcvik potřebný k získání pracovní schopnosti na výkon dosavadní
činnosti poškozeného, nebo jiné vhodné činnosti poškozeného. Za jinou činnost se
považuje činnost odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance nebo jiné fyzické
osoby, která zodpovídá zdravotní způsobilosti na práci s přihlédnutím k věku, pracovní
schopnosti a kvalifikaci. Dávka se může poskytnout při splnění podmínek stanovených zákonem poškozenému, pokud utrpěl pracovní úraz, nebo u něj byla zjištěna
nemoc z povolání.
Sociální podnik - právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance, kteří
byli před přijetím do pracovního poměru znevýhodněnými uchazeči o práci v počtu
nejméně 30 % z celkového počtu jeho zaměstnanců, poskytuje pomoc a podporu při
hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce zaměstnancům, kteří byli před přijetím
do pracovního poměru znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání, nejméně 30 %
z finančních prostředků získaných z příjmu z předmětu činnosti, které zůstanou po
úhradě všech výdajů na předmět činnosti v příslušném zdaňovacím období, použije na
vytváření nových pracovních míst nebo na zlepšování pracovních podmínek.
Uchazeč o zaměstnání - osoba, která chce pracovat, může pracovat, hledá zaměstnání a je v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, sociálních věcí a rodiny.
Zájemce o zaměstnání - osoba, která si hledá zaměstnání nebo má zájem o
poskytování odborných poradenských služeb a služeb vzdělávání a přípravy pro trh
práce a n
Zdravotní postižení - je výsledkem poruchy tělesné struktury nebo tělesné funkce,
která má dlouhodobé následky a znamená omezení činnosti a omezení při zapojení se
do životných funkcí. Významný vliv na omezení aktivit a participaci mají faktory
vnějšího životního prostředí. Pro účely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zaměstnanosti
je osoba se zdravotním postižením ta, která je uznána invalidní (pokles schopnosti
výdělečné činnosti více než 40 %), nebo osoba, která má schopnost výdělečné činnosti
sníženou o 20 %, nejvýše o 40 %.
Znevýhodněný uchazeč o zaměstnání - (kromě jiných) - osoba, která ztratila se
zdravotních důvodů schopnost vykonávat své dosavadní zaměstnání a není osobou se
zdravotním postižením, osoba, která má pokles schopnosti vykonávat výdělečnou
činnost o 20 %, nejvýše o 40 % a osoba se zdravotním postižením.
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1. Legislativní rámec
Důležitými právními normami v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
jsou:
- dekret valonské vlády z 6. dubna 1995, týkající se integrace osob se zdravotním
postižením (AWIPH) (podrobněji viz níže),
- dekret valonské vlády z 6. května 1999, týkající se Valonského úřadu odborného
vzdělávání a zaměstnanosti (Forem), a
- dekret valonské vlády z 1. dubna 2004, týkající se integrovaného programu
socioprofesního začleňování.
Nařízení valonské vlády ze 7. listopadu 2002 upravuje podmínky podniků
přizpůsobené práce ETA.
Antidiskriminační zákon z 10. května 2007 zakazuje na federální úrovni přímou
i nepřímou diskriminaci mj. z důvodu zdravotního postižení ve všech oblastech
veřejného života, mj. v zaměstnání. Na úrovni Valonského regionu upravuje zákaz
diskriminace valonský dekret ze 6. listopadu 2008, týkající se boje proti určitým
formám diskriminace.

Dekret valonské vlády z 6. dubna 1995, týkající se integrace osob se
zdravotním postižením
Dekret valonské vlády z 6. dubna 1995, týkající se integrace osob se zdravotním postižením je základním dokumentem upravujícím tuto oblast. Zahrnuje většinu
zásad a myšlenek obsažených ve Světovém akčním programu na podporu osob se
zdravotním postižením, vypracovaným v souvislosti s Mezinárodním rokem zdravotně
postižených osob 1981, a stanoví základní směry a prostředky na podporu participace
osob se zdravotním postižením na životě společnosti, k dosažení větší míry jejich
autonomie a všestranného rozvoje. Dekret obsahuje definici zdravotního postižení,
která je aplikovaná při provádění jeho ustanovení.
K realizaci stanovené politiky vytvořila valonská vláda tímto dekretem Valonskou agenturu pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH. Na podporu účasti
terénních aktérů zřídil dekret 13 subregionálních koordinačních komisí, složených ze
zástupců osob se zdravotním postižením a specializovaných i obecných služeb, které
analyzují lokální potřeby postižených osob v oblasti služeb a provádějí jejich
koordinaci. Na základě dekretu vznikla také Valonská poradní rada osob se zdravotním
postižením, jejímž prostřednictvím vyjadřují postižené osoby a jejich rodiny valonské
vládě své názory k orientaci politiky v této oblasti a k praktickým aspektům její
realizace. Zároveň dekret upravuje postavení sdružení osob se zdravotním postižením.
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2. Nejdůležitější orgány a instituce
Hlavními institucemi působícími v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením ve Valonském regionu jsou:
- Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH,
- Valonský úřad odborného vzdělávání a zaměstnanosti Forem a
- Regionální mise pro zaměstnanost.

Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH
Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH (Agence
Wallonne pour l´intégration des Personnes handicapées) je veřejná instituce pověřená
prováděním politiky valonské vlády ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Spadá pod valonské Ministerstvo zdravotnictví, sociální pomoci a rovnosti šancí.
V oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením poskytuje agentura
dávky a služby zaměřené na zaměstnávání a vzdělávání, schvaluje a subvencuje zařízení, která osoby se zdravotním postižením zaměstnávají, vzdělávají a doprovázejí, a
poskytují těmto zařízením poradenské služby.
Pomoc poskytovaná agenturou AWIPH na podporu pracovní integrace osob se
zdravotním postižením a udržení postižených pracovníků v zaměstnání je financovaná
vládou Valonského regionu formou každoroční dotace agentuře.

Valonský úřad odborného vzdělávání a zaměstnanosti Forem
Valonský úřad odborného vzdělávání a zaměstnanosti Forem (Office wallon de
la formation professionnelle et de l´emploi) zabezpečuje veřejné služby zaměstnanosti.
Jeho činnost se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání, pracovníky i podniky. Pomáhá
uchazečům o zaměstnání i pracovníkům při integraci na trh práce, poskytuje jim informace, poradenství i doprovázení. Podnikům poskytuje poradenské služby a podporu
v oblasti lidských zdrojů a náboru pracovníků.
Postiženým uchazečům o zaměstnání je věnována zvláštní péče. Pokud zdravotní postižení vyžaduje specifický přístup, kontaktují pracovníci úřadu postiženou
osobu a domlouvají se s ní, jak je třeba přizpůsobit schůzky s nimi jejím potřebám.
Sluchově postižení uchazeči mají možnost využívat služeb tlumočníka do znakového
jazyka.
Při pracovní integraci osob se zdravotním postižením Forem úzce spolupracuje
s agenturou AWIPH.
Forem vytvořil s partnery, mezi které patří agentura AWIPH a různé instituce
zaměřené na odborné vzdělávání a pracovní integraci, servis Carrefours Emploi
Formation, který poskytuje všestranné informace týkající se zaměstnání, vzdělávání
a trhu práce, poradenské služby, služby profesní orientace, pomoc při hledání zaměstnání nebo zakládání živnosti apod.
Ve spolupráci s řadou dalších aktérů provádí Forem integrovaný program
socioprofesního začleňování DIISP (dispositif intégré d´insertion socioprofession-
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nelle), který se zaměřuje na vybrané skupiny osob znevýhodněných na trhu práce.
Cílem programu je umožnit jim nalézt trvalé zaměstnání.
(podrobněji viz kapitola 5 Odborné vzdělávání a příprava)

Regionální mise pro zaměstnanost
Regionální mise pro zaměstnanost (Missions régionales pour l´emploi - Mires)
jsou právnické osoby, jejichž hlavním posláním je provádění integračních a
doprovodných opatření pro určité cílové skupiny, která mají vést k trvalému
zaměstnání. Mezi cílové skupiny patří i osoby se zdravotním postižením, u kterých
AWPIH rozhodla, že mají na tyto intervence nárok.
(podrobněji viz kapitola 5 Odborné vzdělávání a příprava)
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3. Posudková činnost
V Belgii neexistuje jednotná definice zdravotního postižení. Definicí je několik a
liší se podle použitých kritérií. Postižení je definováno různě v závislosti na druhu
poskytované dávky.
Ve Valonském regionu bylo zákonem z 6. dubna 1995, který se týká integrace
osob se zdravotním postižením a který aplikuje AWIPH, stanoveno, že pro tyto účely je
za osobu se zdravotním postižením považována každá nezletilá nebo zletilá osoba s
významným omezením možností sociální nebo pracovní integrace v důsledku zhoršení
duševních, smyslových nebo fyzických schopností, které vyžaduje intervenci ze strany
společnosti.
Pokud jde opatření na podporu pracovní integrace, AWIPH se neřídí klasifikací
CIF, ale Oficiální belgickou nomenklaturou zdravotních postižení (Barème officiel belge
des incapacités)
Naopak podle klasifikace ISO pro pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
ISO 9999-2007(F) jsou mj. technické komunikační a informační pomůcky, úpravy automobilů a životního prostředí, které napomáhají především pracovní integraci, poskytovány agenturou AWIPH na základě kritérií CIF. Také nárok na poskytnutí invalidního
vozíku je v Belgii posuzován podle CIF.
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AWIPH disponuje 13 středisky odborného vzdělávání, která zabezpečují opatření
v rámci pracovní rehabilitace (pomoc při sestavování profesního plánu, předběžné
vzdělávání a kvalifikační vzdělávání formou alternačního vzdělávání). Tato střediska
mají formu soukromých neziskových sdružení a jsou schvalována a financována
agenturou AWIPH (podrobněji viz kapitola 5. Odborné vzdělávání a příprava).
Pracovní rehabilitace může být poskytnuta jako dávka Národního institutu
nemocenského a invalidního pojištění INAMI, který na federální úrovni spravuje
povinné nemocenské a invalidní pojištění. INAMI financuje pracovní rehabilitaci osob
jím uznaných za invalidní formou finančních příspěvků vzdělávacím střediskům AWIPH.
Jak uvádí Catherine Vermeesch v dokumentu INAMI - Task Force incapacité de
travail, v Belgii neexistuje propracovaná koordinovaná strategie socioprofesní reintegrace práceneschopných osob, i když zákonný rámec existuje. Institut INAMI vytvořil
tým, který se zaměřuje na oblast pracovní neschopnosti s cílem vypracovat plán, jak
přistupovat k řešení problémů v této oblasti. V rámci týmu působí pracovní skupina,
která má za úkol vypracovat globální strategii pracovní rehabilitace a (re)integrace na
trh práce, která bude realistická s ohledem na finanční prostředky a bude zahrnovat
spolupráci všech aktérů. Politika v této oblasti by měla být zaměřena na rychlou
pomoc a systém by měl paralelně k peněžitým dávkám nabízet těm, kdo si to přejí, i
možnost (re)integrace na trh práce.
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Profesní orientace
Profesní orientace (orientation professionnelle) pomáhá osobám se zdravotním
postižením orientovat se na trhu práce, definovat profesní plán, poskytuje jim mj.
informace o různých možnostech v oblasti vzdělávání.

Tyto služby poskytují osobám se zdravotním postižením různí aktéři, především:
- poradci AWIPH,

- poradenské služby Forem,
- Carrefour Emploi Formation, poradenský servis Forem a jeho partnerů (mj. AWIPH)
který poskytuje všestranné informace týkající se zaměstnání a vzdělávání,

- centra specializované profesní orientace pro osoby se zdravotním postižením.

Odborné vzdělávání ve střediscích schválených agenturou AWIPH
Jedná se o teoretické i praktické vzdělávání ve střediscích odborného vzdělávání
(Centres de Formation Professionnelle), schválených a financovaných agenturou
AWIPH, které má za cíl připravit osoby se zdravotním postižením na pracovní integraci
v běžných pracovních podmínkách. Je zaměřené na osoby, které nejsou schopné
absolvovat vzdělávání v běžných vzdělávacích zařízeních. Třináct středisek odborného
vzdělávání ve Valonsku nabízí přípravu v téměř 30 oborech.
Vzdělávání se uskutečňuje na základě souhlasu agentury AWIPH. Smlouva o
vzdělávání se uzavírá na různou dobu v závislosti na zvoleném oboru, odborných
znalostech a cílech stážisty. Vzdělávání je přizpůsobeno potřebám postižených osob,
přihlíží k jejich fyzickým i psychickým možnostem, ale i k trhu práce. Probíhá
v několika fázích a zahrnuje:
- observační fázi, která zahrnuje jednak vstupní období, kdy se kandidát seznamuje
s podmínkami vzdělávání a potvrzuje si správnost svého vzdělávacího plánu, a
jednak „emergentní a integrační blok“ (module d´émergence et d´insertion),
program, jehož cílem je sestavení profesního plánu a který zahrnuje bilanční
diagnostiku, seznamování se s profesemi a vyjasňování profesního plánu,
- předběžné vzdělávání, kdy postižená osoba získává základní potřebné znalosti a
ověřuje si své schopnosti,
- profesní přípravu na povolání a
- další vzdělávání, kdy postižený pracovník aktualizuje své znalosti v závislosti na
vývoji svých potřeb i potřeb podniků.

Smlouva o profesní adaptaci
Smlouva o profesní adaptaci (contrat d´adaptation professionnelle) se uzavírá
mezi osobou se zdravotním postižením a podnikem na základě iniciativy a za souhlasu
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agentury AWIPH. Jedná se o vzdělávání prostřednictvím praxe, za které odpovídá
podnik. Individuální program vzdělávání je vytvořen za úzké spolupráce mezi klientem,
zaměstnavatelem a agenturou. Smlouva může být uzavřena v libovolném odvětví.
Podmínkou je, aby stážista neměl kvalifikaci nebo pracovní zkušenost uplatnitelnou přímo na trhu práce, ale aby měl dobré vyhlídky, že v daném povolání uspěje.
Tuto smlouvu uzavírají postižené osoby pouze tehdy, pokud běžná vzdělávací opatření
nejsou vhodná. Agentura dohlíží na průběh vzdělávání a zasahuje v případě problémů.
Smlouva se uzavírá na období maximálně 1 roku, ale může být prodloužena,
nesmí však přesáhnout 3 roky. Předpokládá zkušební období jednoho měsíce.
Stážista má nárok na odměnu ve výši určitého procenta hrubé mzdy vyplácené
v podniku na danou pozici. V prvním roce mu zaměstnavatel platí 60 % odpovídající
mzdy, od druhého roku 80 %. Pokud stážista pobírá sociální dávky, dostává 60 %,
popř. 80 % rozdílu mezi uvedenou mzdou a těmito dávkami. AWIPH hradí zaměstnavateli 70 % vyplacené částky.
AWIPH přispívá stážistovi na výdaje na dopravu (maximálně přibližně 15 eur za
den stáže).
Podnik, který vzdělávání realizuje, připravuje stážistu v souladu se svými potřebami a požadavky a navíc tak má možnost objektivně poznat možnosti postiženého
pracovníka. Kromě toho se mu dostává pedagogické podpory od agentury AWIPH při
vypracovávání vzdělávacího programu, při navazování spolupráce se vzdělávacími
středisky a při vyhodnocování vzdělávání.
Podnik při jeho zaměstnání po skončení vzdělávání může získat příspěvek na
integraci a eventuálně kompenzační příspěvek a pomoc na úhradu výdajů na úpravu
pracovního místa. (viz též kapitola 6.2 Podpora zaměstnávání)

Regionální mise pro zaměstnanost
Osobám se zdravotním postižením mohou při odborné přípravě a integraci na
trh práce poskytnout pomoc regionální mise pro zaměstnanost.
Regionální mise pro zaměstnanost jsou právnické osoby, jejichž hlavním
posláním je provádění integračních a doprovodných opatření pro určité cílové skupiny,
která mají vést k trvalému zaměstnání. Mezi cílové skupiny patří i osoby se zdravotním
postižením, u kterých AWPIH rozhodla, že mají na tyto intervence nárok.
Regionální mise vykonávají tyto činnosti:
- podporují integraci do trvalého zaměstnání
vzdělávání (v maximální délce 1 250 hodin),

prostřednictvím

akcí

odborného

- doprovázejí klienty při aktivním hledání zaměstnání - maximálně po dobu 12 měsíců,
a to buď formou nabídky vhodných služeb a podpory, nebo formou pracovní smlouvy
na dobu určitou (tzv. „zaměstnání-odrazový můstek“ - „emploi-tremplin“),
- zajišťují doprovod stážistů v zaměstnání s cílem zlepšit jejich integraci a stabilitu.
Mise jsou financovány subvencemi poskytovanými Valonským úřadem
odborného vzdělávání a zaměstnanosti, orgány místní a regionální správy a správy
společenství, určitými zaměstnavateli a každoroční subvencí Valonského regionu.
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Integrovaný program socioprofesního začleňování DIISP
Uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením může být poskytnuta pomoc
v rámci integrovaného programu socioprofesního začleňování DIISP, který realizuje
Forem ve spolupráci s řadou dalších aktérů (mj. AWIPH) a který se zaměřuje na
vybrané skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Program je poskytován
maximálně po dobu 2 let a jeho cílem je umožnit těmto osobám nalézt trvalé
zaměstnání.
Program nabízí účastníkům individuální doprovázení, zahrnující osobní i profesní
analýzu situace a vyhodnocení potřeb účastníka, a podporu při pracovní integraci.
Poradci Forem s účastníkem stanoví jednotlivé kroky a vypracují individuální návrhy
na vzdělávání a zaměstnání. Po nalezení zaměstnání je v rámci programu účastníkovi
poskytován dohled ze strany Forem a jeho partnerů po dobu 6 měsíců.
Účast v programu je dobrovolná a bezplatná.

Pedagogický doprovod
V rámci terciárního vzdělávání a vzdělávání dospělých může agentura AWIPH ke
zmírnění dopadů postižení poskytnout postiženým studentům služby pedagogického
doprovodu (accompagnement pédagogique). Tyto služby jsou určeny osobám starším
18 let a vztahují se výhradně na dobu mimo vyučovací proces. Jejich úkolem je
studentovi vysvětlovat látku, jiným způsobem formulovat informace, které nepochopil
správně, a pomáhat mu, aby se udržel na požadované úrovni.
Střediskům pedagogického doprovodu, která tyto služby provádějí, hradí agentura hodinové náklady na poskytnuté služby se stanovenou maximální částkou za rok
studia.

Projekt Gateway
Projekt Gateway má za cíl usnadňovat a podporovat využívání technických
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, které začínají studia 3. cyklu nebo
vstupují do světa práce. V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky, které
seznamují postižené osoby, pedagogy i zaměstnavatele s dostupnými technickými
pomůckami a obsahují i další informace týkající se vzdělávání a zaměstnání.
(podrobněji viz Příloha 1 Příklady dobré praxe)

Přepis školních učebnic do Brailleova písma
Žákům a studentům všech stupňů se zrakovým postižením je k dispozici služba,
která zajišťuje přepis učebnic do Brailleova písma.
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6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na otevřeném trhu práce
6.1 Povinnosti zaměstnavatelů
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
Pro zaměstnavatele soukromého sektoru nejsou stanoveny žádné kvóty pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Pro zaměstnavatele veřejného sektoru na federální úrovni platí kvóta 3 %.
Ve Valonském regionu je pro některé veřejné regionální nebo místní instituce
zavedena kvóta pro zaměstnávání postižených osob ve výši 2,5 %. Vztahuje se na
veřejnou správu a instituce veřejného zájmu, jejichž pracovníci podléhají valonským
zákonům, na provincie, obce a sdružení obcí a na veřejná centra sociální pomoci
(CPAS), která zaměstnávají minimálně 20 zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky.
Systém kvót je zde definován třemi nařízeními, která upravují specifické
podmínky pro jednotlivé druhy institucí. Pro veřejnou správu a instituce veřejného
zájmu tak např. platí, že dokud nebude stanovená kvóta splněna, musí být osobám se
zdravotním postižením rezervováno 5 % nově obsazovaných míst. Pro provincie, obce
a sdružení obcí je stanoveno, že ekvivalentem k zaměstnávání osob se zdravotním
postižením je uzavírání smluv na práce, dodávky výrobků a služby s podniky
adaptované práce ETA. Předpisy týkající se center sociální pomoci umožňují započítání
jedné těžce postižené osoby (minimálně 60 %) za dvě osoby postižené méně.
Povinné kvóty nejsou obvykle dodržovány a neexistují žádné formy sankcí.
Svou povinnost však plní přibližně 80 % center sociální pomoci, některá ji dokonce
překračují.

6.2 Podpora zaměstnávání
Různé služby a dávky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a jejich udržení v zaměstnání poskytuje ve Valonském regionu především Valonská
agentura pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH. Pomoc, kterou AWIPH
zabezpečuje, je financovaná vládou Valonského regionu formou každoroční dotace této
agentuře.
Finanční pomoc na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je ve
Valonském regionu poskytována především zaměstnavatelům, kteří tyto pracovníky
zaměstnají.

6.2.1 Pomoc pro zaměstnavatele
Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo na udržení
postiženého pracovníka v zaměstnání slouží zaměstnavatelům především následující
opatření: příspěvek na integraci, kompenzační příspěvek a/nebo úprava pracovního
místa, smlouva o profesní adaptaci a příspěvek na pracovní asistenci v podniku.

65

6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce

Příspěvek na integraci
Příspěvek na integraci (prime à l´intégration) představuje úhradu 25 %
mzdových nákladů zaměstnavatele (hrubé mzdy a zaměstnavatelských příspěvků na
sociální zabezpečení) až po dobu jednoho roku při zaměstnání pracovníka s přiznaným
zdravotním postižením, který buď:
- nevykonával pracovní činnost minimálně po dobu šesti měsíců v průběhu devíti
měsíců předcházejících zaměstnání (k období odborného vzdělávání nebo práce
v podniku přizpůsobené práce ETA se nepřihlíží), nebo
- opět nastoupil do zaměstnání ke svému nebo jinému zaměstnavateli po přerušení
pracovní činnosti v délce minimálně šesti měsíců, po které pobíral dávky nemocenského a invalidního pojištění nebo úrazového pojištění nebo dávky z Fondu nemocí
z povolání.
Úprava pracovního místa a kompenzační příspěvek
AWIPH může částečně nebo plně hradit náklady spojené s přizpůsobením
pracovních podmínek zdravotnímu postižení. Na úpravy týkající se zařízení může být
poskytnuta pomoc na úpravu pracovního místa (aménagement du poste de travail), na
úpravy týkající se organizace práce může být poskytnut kompenzační příspěvek (prime
de compensation).
Pomoc na úpravu pracovního místa mohou získat zaměstnavatelé, kteří uzavřeli
s osobami s přiznaným zdravotním postižením pracovní smlouvu nebo smlouvu o
vzdělávání v podniku (smlouvu o pracovní adaptaci, učňovskou smlouvu apod.), a
osoby samostatně výdělečně činné s přiznaným postižením.
Kompenzační příspěvek je poskytován v případě zaměstnání pracovníka na
základě pracovní smlouvy a představuje úhradu až 50 % mzdových nákladů podniku.
Je poskytován na dobu jednoho roku, může však být obnovován až po dobu 5 let.
Smlouva o profesní adaptaci
Podnik může s osobou se zdravotním postižením uzavřít smlouvu o profesní
adaptaci, na základě které zabezpečuje odborné vzdělávání. Jedná se o vzdělávání
prostřednictvím praxe, které se realizuje z podnětu a se souhlasem agentury AWIPH
na základě individuálního programu. Agentura dohlíží na průběh vzdělávání a zasahuje
v případě problémů. Smlouva se uzavírá na období maximálně 1 roku, ale může být
prodloužena, nesmí však přesáhnout 3 roky. Předpokládá zkušební období jednoho
měsíce.
Podnik vyplácí stážistovi odměnu, která činí v prvním roce 60 % hrubé mzdy
vyplácené v podniku na danou pozici, od druhého roku 80 % této mzdy. Pokud stážista
pobírá sociální dávky, dostává 60 %, popř. 80 % rozdílu mezi uvedenou mzdou a
těmito dávkami. AWIPH hradí zaměstnavateli 70 % vyplacené částky.
Podnik, který vzdělávání realizuje, připravuje stážistu v souladu se svými potřebami a požadavky a navíc tak má možnost objektivně poznat možnosti postiženého
pracovníka.
V případě přijetí pracovníka do zaměstnání po skončení vzdělávání může podnik
získat příspěvek na integraci a eventuálně kompenzační příspěvek a pomoc na úhradu
výdajů na úpravu pracovního místa.
(podrobněji viz kapitola 5 Odborné vzdělávání a příprava)
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Příspěvek na pracovní asistenci v podniku
Příspěvek na pracovní asistenci v podniku (prime au tutorat en entreprise) je
finanční dávka poskytovaná podniku, který jmenuje pracovního asistenta na podporu
nově přijatého pracovníka se zdravotním postižením.
Pracovní asistent usnadňuje integraci postiženého pracovníka do pracovního
týmu i v rámci podniku a zajišťuje pracovní doprovázení pracovníka, aby se adaptoval
v dané profesi. Agenturu AWIPH informuje asistent o své činnosti, celkem je povinen
vypracovat tři zprávy, které jsou podmínkou pro vyplacení příspěvku.
Podnik musí poskytnout asistentovi čas potřebný k plnění jeho úkolů.
Výše příspěvku činí 750 eur na jedno čtvrtletí a je poskytnut v prvních dvou
čtvrtletích po přijetí nového pracovníka (celkem tedy v částce 1 500 eur na dobu 6
měsíců).

Poradenské služby
Zaměstnavatelům jsou k dispozici poradci AWIPH v oblasti pracovní integrace,
kteří jim poskytují informace a poradenské služby týkající se technické pomoci,
vhodné úpravy pracovního prostředí, prevence apod.

6.2.2 Pomoc pro osoby se zdravotním postižením
Profesní orientace
Profesní orientace (orientation professionnelle) pomáhá osobám se zdravotním
postižením analyzovat jejich situaci, orientovat se na trhu práce a definovat jejich
profesní plán, posuzuje šance na úspěch jejich plánů, poskytuje jim informace o
různých možnostech v oblasti zaměstnání nebo vzdělávání, o jednotlivých profesích, o
způsobech hledání zaměstnání, o výhledech jednotlivých povolání nebo oborů do
budoucnosti apod.
Tyto služby poskytují osobám se zdravotním postižením:
- poradci nebo psychologové AWIPH,
- poradenské služby veřejných služeb zaměstnanosti Forem,

- Carrefour Emploi Formation, poradenský servis Forem a jeho partnerů (mj. AWIPH)
který poskytuje všestranné informace týkající se zaměstnání a vzdělávání, trhu
práce apod.,

- centra specializované profesní orientace pro osoby se zdravotním postižením,
- organizace zaměřené na pracovní integraci.
Lze také absolvovat tzv. „pilotní stáž“ v určitém povolání, v určitém oboru nebo
ve světě práce jako takovém nebo „emergentní a integrační blok“, program, jehož
cílem je sestavení profesního plánu, popř. období „na zkoušku“ v některém středisku
schváleném AWIPH. (viz kapitola 5 Odborné vzdělávání a příprava)
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Pilotní stáž na pracovišti
„Pilotní stáž“ na pracovišti (stage de découverte) představuje týdenní pobyt
uchazeče v podniku, během kterého se seznámí s povoláním a požadavky na výkon
práce a ověří si, zda by mu povolání vyhovovalo a zajímalo ho. Podnik nemá povinnost
uzavírat se stážistou pracovní smlouvu. Stáž je bezplatná a osoba se zdravotním
postižením může využít několik těchto stáží.
Stážista se musí spojit s poradcem AWIPH nebo mu musí poskytnout podporu
jiný servis (např. služba doprovázení, centrum orientace, pracovní kouč), který mu
pomůže ujasnit si na jaké povolání se zaměřit. Podnik poskytne stážistovi eventuálně
nutné vybavení a určí pracovníka podniku, který na něho dohlíží, hodnotí jeho adaptaci
na práci a podává o tom stážistovi i delegátovi agentury zprávy. Povinností agentury
je zajistit pro OZP úrazové pojištění (i pro cestu do zaměstnání) a pojištění občanské
odpovědnosti za způsobenou škodu a organizovat vyhodnocování stáže.
Stáž navrhuje uchazeč, agentura AWIPH nebo jiná služba, která má uchazeče
v péči v rámci profesní podpory. O účasti na stáži se uzavírá smlouva mezi klientem,
agenturou AWIPH a podnikem.

Pomoc na úhradu nákladů na cesty na pracoviště
Pomoc na úhradu nákladů na cestování mezi bydlištěm a pracovištěm (intervention dans les frais de déplacement au lieu du travail) může být poskytnuta osobám
- v zaměstnaneckém poměru i samostatně výdělečně činným, které v důsledku svého
postižení narážejí na problémy, to znamená, že buď potřebují doprovod v hromadných
dopravních prostředcích, nebo individuální dopravní prostředek.
Pokud osoba nemůže využívat automobil ani speciální dopravní služby, a nemůže ani být doprovázená třetí osobou, může agentura AWIPH poskytnout pomoc na
úhradu nákladů za použití taxislužby.
Při cestách v hromadné dopravě s doprovodem třetí osoby kryje pomoc náklady
průvodce na cesty mezi bydlištěm postiženého pracovníka a jeho pracovištěm. Nemůže
však přesáhnout měsíční předplatné.
Při cestování automobilem je pomoc vypočítávaná na základě ujeté vzdálenosti.
Při tom se snižuje o náklady na hromadnou dopravu za stejnou vzdálenost a pomoc
poskytnutou zaměstnavatelem.
Při použití taxislužby odpovídá pomoc částce vydané za jízdu snížené o částku
pomoci ze strany zaměstnavatele, u osob samostatně výdělečně činných o náklady na
hromadnou dopravu za stejnou vzdálenost.

Osobní asistence
Osobám se zdravotním postižením s významně omezenou samostatností je
určen tzv. „rozpočet na osobní asistenci“ (budget d´assistance personnelle - BAP),
který jim má umožnit organizovat si každodenní život a udržet se ve svém prostředí a
usnadnit sociální a pracovní integraci.
Pomoc je poskytována v takových oblastech, jako je osobní péče, mobilita,
domácnost, volný čas, ale může se jednat i o pomoc při pracovní činnosti mimo vlastní
výrobní aktivity.
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Osobní asistenty nezaměstnávají příjemci BAP přímo, ale obracejí se na různé
poskytovatele těchto služeb. Pokud si to postižené osoby přejí, může jim být dán k dispozici koordinátor, který jim pomůže při výběru druhu pomoci a hledání poskytovatele
a bude působit jako zprostředkovatel.

Regionální mise pro zaměstnanost
Osobám se zdravotním postižením mohou při odborné přípravě a integraci na
trh práce poskytnout pomoc regionální mise pro zaměstnanost, jejichž hlavním
posláním je provádění integračních a doprovodných opatření pro určité cílové skupiny,
která mají vést k trvalému zaměstnání. Mezi cílové skupiny patří i osoby se zdravotním
postižením, u kterých AWPIH rozhodla, že mají na tyto intervence nárok.
Kromě akcí zaměřených na odborné vzdělávání doprovázejí klienty při aktivním
hledání zaměstnání (maximálně po dobu 12 měsíců), a to buď formou nabídky
vhodných služeb a podpory, nebo formou pracovní smlouvy na dobu určitou (tzv.
„zaměstnání-odrazový můstek“), a zajišťují doprovod stážistů v zaměstnání s cílem
zlepšit jejich integraci a stabilitu.
(podrobněji viz kapitola 5 Odborné vzdělávání a příprava)

Integrovaný program socioprofesního začleňování DIISP
Jak už bylo uvedeno v kapitole 5, uchazečům o zaměstnání se zdravotním
postižením může být poskytnuta pomoc v rámci integrovaného programu socioprofesního začleňování DIISP, který realizuje Forem ve spolupráci s řadou dalších aktérů (mj.
AWIPH) a který se zaměřuje na vybrané skupiny osob znevýhodněných na trhu práce.
Program je poskytován maximálně po dobu 2 let a jeho cílem je umožnit těmto
osobám nalézt trvalé zaměstnání.
Program nabízí účastníkům individuální doprovázení, zahrnující osobní i profesní
analýzu situace a vyhodnocení potřeb účastníka, a podporu při pracovní integraci.
Poradci Forem s účastníkem stanoví jednotlivé kroky a vypracují individuální návrhy
na vzdělávání a zaměstnání. Po nalezení zaměstnání je v rámci programu účastníkovi
poskytován dohled ze strany Forem a jeho partnerů po dobu 6 měsíců.
Účast v programu je dobrovolná a bezplatná, podmíněná uzavřením smlouvy.

6.3 Zaměstnání ve veřejném sektoru
Osoby se zdravotním postižením se mohou ucházet o zaměstnání ve veřejném
sektoru a přihlásit se do výběrových řízení organizovaných různými veřejnými
institucemi.
Některé instituce veřejného sektoru mají povinnost zaměstnávat určitý podíl
osob se zdravotním postižením, a to ve výši 2,5 %. Mezi takové patří veřejná správa
(provincie, ministerstva) a určité organizace veřejného zájmu, obce a sdružení obcí,
veřejná centra sociální pomoci (podrobněji viz kapitola 6.1 Povinnosti zaměstnavatelů).
Na zdravotně postižené osoby se při přijímacím řízení vztahují stejné podmínky
jako na ostatní kandidáty, nicméně k zohlednění jejich postižení je možné přijmout
zvláštní praktická nebo technická opatření. Výběr kandidátů se řídí pouze jejich
schopnostmi a kvalitami.
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Zaměstnavatelům veřejného sektoru může být poskytnuta podpora ve formě
příspěvku na pracovní asistenci, příspěvku na integraci, kompenzačního příspěvku
nebo pomoci na úpravu pracovního místa.

6.4 Podpora samostatné výdělečné činnosti
Příspěvek samostatně výdělečně činným pracovníkům
Příspěvek samostatně výdělečně činným pracovníkům (prime aux travailleurs
indépendants) může být poskytnut osobám, které zakládají živnost, nebo ji obnovují
po přerušení v délce minimálně 6 měsíců z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo se ji snaží
udržet, jestliže je ohrožena v důsledku zdravotního stavu pracovníka. Měsíční výše
příspěvku činí 33 % zaručeného průměrného měsíčního minima, příspěvek je poskytován maximálně po dobu jednoho roku a nelze ho opakovat.

Úprava pracovního místa
Osoba samostatně výdělečně činná může získat pomoc na úpravu pracovního
místa, která kryje dodatečné náklady související se zdravotním postižením.

Náklady na cesty mezi bydlištěm a místem podnikání
Osobám samostatně výdělečně činným může být poskytnuta pomoc na úhradu
nákladů na cesty mezi bydlištěm a místem podnikání (podrobněji viz kapitola 6.2.2
Pomoc pro osoby se zdravotním postižením).

6.5 Práce z domova
Práce z domova není předmětem žádného specifického ustanovení, ale toto
opatření může být navrženo a podpořeno v rámci kompenzačních opatření (přijetí
přiměřených úprav) tvořících součást individuálního plánu.

6.6 Podporované zaměstnávání
AWIPH od roku 2005 koordinuje a financuje rozvoj projektů „podpory v zaměstnání“ (soutien dans l´emploi), které jsou realizovány soukromými sdruženími.
Základem projektů je metoda „podporovaného zaměstnávání“.
Tento program umožňuje umísťovat do zaměstnání a udržovat v zaměstnání
osoby, které zpočátku nemají pracovní nebo sociální schopnosti nutné k tomu, aby
v zaměstnání uspěly. Podpora je poskytována individuálně, její intenzita se řídí
potřebami pracovníka i podniku a postupně se snižuje. Podpora v zaměstnání vychází
z modelu „nejdřív umístění, pak vzdělávání“.
Podporu zabezpečuje pracovní kouč, odborník vyškolený v metodice programu,
který poskytuje individuální a specializovanou pomoc. Je partnerem jak pro postiženého pracovníka, tak pro podnik, který pracovníka zaměstná, a slouží i jako prostředník mezi oběma subjekty. Kouč je zaměstnancem organizace zabezpečující opatření
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podpory v zaměstnání, při své činnosti spolupracuje s ostatními aktéry v oblasti
pracovní integrace.

6.7 Sociální podniky
Valonský region se významnou měrou podílí na rozvoji sociální ekonomiky,
zahrnující široké spektrum organizací různých právních forem. Veřejná správa Valonského regionu podporuje nezisková sdružení subvencemi pracovních míst. Schvaluje a
subvencuje různé integrační firmy, podporuje organizace zaměřené na socioprofesní
integraci a některé iniciativy veřejných center sociální pomoci. Osoby se zdravotním
postižením jsou jednou ze skupin, na které se organizace sociální ekonomiky zaměřují.
Do oblasti sociální ekonomiky spadají také podniky s přizpůsobenými pracovními
podmínkami, tzv. „podniky přizpůsobené práce“ ETA, zaměřující se na zaměstnávání
osob, které v důsledku svého postižení nemohou pracovat v běžných podmínkách.
Podniky ETA schvaluje a subvencuje agentura AWIPH. (podrobněji viz kapitola 7.
Chráněná práce).
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7. Chráněná práce
Podniky přizpůsobené práce ETA
K zaměstnávání osob, jejichž postižení jim znemožňuje - dočasně nebo trvale pracovat v běžných podmínkách, jsou určeny tzv. „podniky přizpůsobené práce“
(entreprises de travail adapté - ETA), které se dříve nazývaly chráněné dílny.
Pracovní podmínky ETA jsou maximálně upraveny pro práci těchto zdravotně
postižených osob. Zaměstnání v přizpůsobeném pracovním prostředí má zajistit postiženým osobám zhodnocení jejich schopností, vzdělávání i úpravu pracovních míst.
Pracovníci mohou využívat služeb sociálních asistentů, ergoterapeutů, pracovníků
zajišťujících pomoc, poradenství a doprovázení. V případě, že je to reálné, pomáhají
osobám se zdravotním postižením s přechodem do běžných podniků.
Podniky ETA mají ze zákona stanoveno, že nesmí zaměstnávat více než 30 %
zdravých zaměstnanců v přepočtu na počet pracovníků s postižením.
V podnicích ETA hrají významnou roli jak aspekty sociální, tak aspekty ekonomické. Jsou konfrontovány s kritérii rentability, kvality, výrobních lhůt apod. Mzda
postižených pracovníků musí dosahovat minimálně průměrného měsíčního minimálního
příjmu.
Podniky ETA spadají do sociální ekonomiky. Musí mít formu právnické osoby
nebo být právnickou osobou spravovány a mít technickou, rozpočtovou a účetní
samostatnost. Většina jich má formu neziskových sdružení. Nezanedbatelnou měrou
participují na celkové ekonomice země.
Většina podniků ETA vyvíjí činnost jako subdodavatelé, často vykonávají tuto
činnost přímo v podniku zadavatele. Řada podniků ETA provozuje vlastní výrobu. Mezi
hlavní oblasti činnosti ETA patří např. balení výrobků, úklidové práce, zahradnické
práce, kompletace elektrických přístrojů, tiskařské práce, práce v textilním průmyslu,
práce se dřevem, s kovem apod.
Některé podniky ETA mají zřízena speciální přijímací a vzdělávací oddělení
(section d´accueil et de formation), určená pro osoby, které přicházejí z některých
speciálních vzdělávacích nebo pobytových zařízení a přestože mají určité fyzické,
mentální a profesní schopnosti, potřebují určité adaptační období pro práci v podniku
ETA. Tyto osoby jsou do tohoto oddělení přijaty na základě smlouvy o profesní
adaptaci.
Zdrojem finančních prostředků podniků jsou kromě příjmů z ekonomické činnosti především subvence agentury AWIPH, která přispívá zejména na odměňování, ale
i na údržbu, na provoz přijímacího a vzdělávacího oddělení a na investice. Odměňování
postižených pracovníků subvencuje AWIPH s přihlédnutím ke ztrátě výkonnosti každého pracovníka, v průměru ve výši 60 %, odměňování řídících a odborných
pracovníků přibližně ve výši 40 %.
Na pracovníka, který v přizpůsobených pracovních podmínkách pracuje po dobu
minimálně 6 měsíců a přejde do běžného zaměstnání, může nový zaměstnavatel dostat
příspěvek na integraci.
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Je obtížné shromáždit statistické údaje o osobách se zdravotním postižením ať
ve Valonském regionu, tak v Belgii celkově. Neexistuje oficiální databáze těchto dat,
protože nikdy neproběhlo sčítání této populace, v jednotlivých regionech Belgie navíc
ani neexistují identická kritéria pro stanovení stupně postižení. Data uvedená v této
kapitole slouží tedy pouze pro ilustraci situace v dané oblasti.
Údaje uvedené v následujících tabulkách č. 1 a 2 vycházejí z šetření Vědeckého
institutu veřejného zdraví ISP týkajících se zdravotního stavu z let 1997, 2001, 2004 a
2008.

Tabulka č. 1 Podíl populace všech věkových kategorií s jedním nebo větším
počtem dlouhodobého onemocnění nebo se zdravotním postižením (v %)
1997

2001

2004

2008

Valonsko

26,7

28,7

28,4

28,3

Vlámsko

23,1

23,4

21,1

26,7

Brusel

25,8

25,3

24,6

30,5

Belgie

24,6

25,3

23,8

27,6

Tabulka č. 2 Podíl populace ve věku 15 let a starší s trvalým omezením
v každodenních aktivitách z důvodu dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení (v %)
1997
Valonsko

2001

2004

2008

10,4

11,9

12,7

10,4

Vlámsko

6,8

8,2

6,6

9,0

Brusel

9,4

9,6

9,8

9,0

Belgie

8,2

9,5

8,9

9,5

Údaje v tabulce č. 3 ukazují podíl dospělé populace Valonského regionu, které
byla úředně přiznána invalidita nebo zdravotní postižení. Údaje se týkají roku 2009.
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Tabulka č. 3 Dospělá populace s úředně přiznanou invaliditou nebo zdravotním
postižením
počet

podíl

muži

90 815

ženy

7,0

116 169

8,2

18-24 let

3 885

1,3

25-34 let

9 288

2,2

35-44 let

18 020

3,6

45-54 let

29 454

5,9

55-64 let

42 586

10,2

65-74 let

39 565

14,4

64 186

22,0

206 984

7,6

75 let a více
celkem

Zdroj dat: SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handiicapées. Výpočty IWEPS

Údaje agentury AWIPH ukazují v tabulce č. 4 počet příjemců nejdůležitějších
podpor k zaměstnávání osob se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí
a v oblasti chráněné práce v letech 2005-2009.
Tabulka č. 4 Podpory k zaměstnávání
financované regionálními fondy

osob

se

zdravotním

počet poživatelů podpor k zaměstnávání v běžném
prostředí
příspěvku na integraci
kompenzačního příspěvku

počet poživatelů podpor
k zaměstnávání v oblasti
chráněné práce

2005

297

2 001

5 647

2006

339

2 328

5 715

2007

358

2 516

5 789

2008

396

2 623

5 981

2009

363

2 784

5 772

Zdroj: AWIPH
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V Belgii není politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením upravena
jednotně, ale v závislosti na administrativním rozdělení země. Ve Valonském regionu,
který byl vybrán jako reprezentant, působí v oblasti podpory zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením především Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním
postižením AWIPH, pověřená prováděním politiky valonské vlády ve prospěch osob se
zdravotním postižením, a dále Valonský úřad odborného vzdělávání a zaměstnanosti
Forem a Regionální mise pro zaměstnanost. Ve Valonském regionu je v oblasti
odborného vzdělávání osob se zdravotním postižením a na podporu jejich
zaměstnávání realizována řada opatření.
Pro zaměstnavatele soukromého sektoru nejsou stanoveny žádné kvóty pro
povinné zaměstnávání zdravotně postižených osob. Pro zaměstnavatele veřejného
sektoru na federální úrovni platí kvóta 3 %, ve Valonském regionu je pro některé
veřejné regionální nebo místní instituce zavedena kvóta 2,5 %. Povinné kvóty však
často nebývají dodržovány a neexistují žádné formy sankcí.
Finanční pomoc na podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob je ve
Valonském regionu poskytována především zaměstnavatelům. Na úhradu části
mzdových nákladů jim může být dočasně poskytnut příspěvek na integraci, v rámci
smluv o profesní adaptaci je zaměstnavatelům hrazena část odměny vyplácené
stážistovi, částečně nebo plně jsou jim propláceny náklady spojené s přizpůsobením
pracovních podmínek a mohou také získat příspěvek na pracovní asistenci v podniku.
Zaměstnavatelům jsou rovněž k dispozici poradenské služby týkající se technické
pomoci, úpravy pracovního prostředí, prevence apod.
Osobám se zdravotním postižením jsou poskytovány poradenské služby v rámci
profesní orientace, mohou absolvovat „pilotní stáže“ na pracovišti, které jim umožní
seznámit se určitým povoláním, jsou pro ně určena specifická opatření zaměřená na
odborné vzdělávání nebo individuální doprovázení při hledání zaměstnání a pracovní
integraci. Pracovníkům se zdravotním postižením může být za určitých podmínek
poskytnuta pomoc na úhradu nákladů na cesty na pracoviště. Osobám s významně
omezenou samostatností je určen tzv. rozpočet na osobní asistenci, který může být
využit mj. i na pomoc při pracovní činnosti mimo vlastní výrobní aktivity. Určitými
opatřeními je podporována samostatná výdělečná činnost zdravotně postižených osob.
Agentura AWIPH rovněž koordinuje a financuje rozvoj projektů tzv. podpory
v zaměstnání, které realizují soukromá sdružení a ve kterých je uplatňována metoda
podporovaného zaměstnávání.
K zaměstnávání osob, jejichž postižení jim dočasně nebo trvale neumožňuje
pracovat v běžných podmínkách, jsou určeny podniky přizpůsobené práce ETA. Pracovní podmínky ETA jsou upraveny pro práci těchto osob, k dispozici jim jsou zde
služby sociálních asistentů, ergoterapeutů či pracovníků zajišťujících pomoc,
poradenství a doprovázení. Pokud je to reálné, poskytují ETA osobám se zdravotním
postižením pomoc při přechodu do běžných podniků. Podniky ETA spadají do sociální
ekonomiky, významnou roli v nich hrají jak aspekty sociální, tak aspekty ekonomické.
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Příloha č. 1
Příklady dobré praxe
Socioprofesní dílny AWIPH
Pro organizace soukromého i veřejného sektoru, které zaměstnávají nebo chtějí
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, organizuje AWIPH socioprofesní dílny.
Program dílen vznikl v rámci programů financovaných z Evropského sociálního fondu.
Cílem těchto dílen je měnit pohled na problematiku zdravotního postižení v práci a
přinášet konkrétní odpovědi na různé otázky v oblasti pracovní integrace postižených
osob. Program dílen je založen na interaktivním, teoreticky i prakticky zaměřeném
přístupu, s praktickými příklady a seznamováním s nástroji k usnadnění socioprofesní
integrace postižených osob. Účast je bezplatná.
AWIPH nabízí 13 dílen, zaměřených na následující témata: zkušenosti s pracovníkem,
který se stal postiženým (vyrovnávání se se situací), úpravy pracoviště, bezbariérovost
pracovního prostředí, úrazy lebky, intelektuální, zrakové a sluchové postižení, psychické problémy a chronická onemocnění z hlediska zaměstnání, zhodnocování a podporování schopností postižených osob, deontologie a etika ve vztahu k postiženým
osobám, pracovní asistence v podniku, přeřazení na jinou práci v důsledku onemocnění
nebo úrazu.

Valonská síť úspěchů
Cílem projektu Valonská síť úspěchů (Réseau Wallon des réussites), který inicioval
ministr sociálních věcí a zdravotnictví valonského regionu Thierry Detienne, je propojení zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání s perspektivními zaměstnavateli,
kteří chtějí osoby se zdravotním postižením zaměstnat.
V praxi je tato iniciativa realizována prostřednictvím internetových stránek obsahujících
nabídky zaměstnání, volná pracovní místa, informace týkající se zaměstnávání a také
diskuzní fórum pro výměnu zkušeností.
Tento program je zaměřen na potřeby zdravotně postižených lidí, kteří se chtějí zapojit
do pracovního života, ale kterým chybí kvalifikace nebo sebedůvěra. Poukazuje také na
nepochopení a předsudky zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním osob s postižením. Ve snaze minimalizovat nejistotu mezi uchazeči s postižením nabízí program
služby pracovního kouče z řad dobrovolníků. Současně také poskytuje informace
zaměstnavatelům o výhodách při zaměstnávání osob s postižením s tím, že upozorňuje
spíše na jejich dovednosti a schopnosti než na jejich postižení.
Hlavním cílem programu je pracovní integrace osob s postižením. Stránky, které
provozuje asociace „Handiplus“, jsou určené převážně pro zaměstnavatele a osoby s
postižením, kteří bydlí ve Valonském regionu a Bruselu. Síť nabízí kromě pomoci při
zprostředkování práce také online fórum pro zdravotně postižené, kteří chtějí pracovat
na běžném trhu práce, aby se mezi sebou navzájem podporovali a vyměňovali si své
zkušenosti.
Síť úspěchů a asociace Handiplus nabízejí na internetové stránce www.touspour
lemploi.be následující služby:
-

rozesílání životopisů (CV) do pěti minut,

-

možnost ucházet se o zaměstnání, které odpovídá osobním kritériím uchazeče,
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-

poskytování a zasílání pravidelných informací o zaměstnáních, která vyhovují profilu
uchazeče,

-

pravidelné zasílání informací týkajících se uchazeče o práci a nabídka tréninkových
programů a poradenství.

Na webových stránkách se mohou lidé zaregistrovat jako dobrovolní pracovní kouči a
sdílet své profesní zkušenosti se zdravotně postiženými uchazeči o práci nebo s těmi,
kteří práci našli, ale ještě potřebují pracovního poradce.
Mezi další služby, které systém nabízí, patří:
-

přístup ke vzdělávání a službám pracovního kouče pro již přijaté kandidáty,

-

vstupní orientace v zaměstnání a uvedení do zaměstnání pro úspěšné kandidáty,

-

interaktivní nástroje a informační kampaně pro podniky o zaměstnávání zdravotně
postižených osob a povzbuzování jejich ochoty takové osoby zaměstnat,

-

poskytování poradenství pro veřejné činitele o významu vytváření přátelštější
politiky vůči zdravotně postiženým osobám,

-

poskytování informací pro uchazeče i podniky o legislativě, vzdělávání a výcviku, o
organizacích poskytujících pracovní koučink postiženým osobám na pracovišti, o
technické, administrativní a finanční pomoci a dalších relevantních nástrojích.

Hlavním přínosem výše uvedené iniciativy je cílené propojení zdravotně postižených
uchazečů, firem ochotných zaměstnat postižené osoby a také zaměstnanců, kteří mají
zájem na dobrovolné bázi nabídnout osobám s postižením služby pracovního koučinku,
a to buď při hledání práce, nebo již na konkrétním pracovišti.
Projekt Gateway
Projekt Gateway má za cíl usnadňovat a podporovat využívání technických pomůcek
pro osoby se zdravotním postižením, které začínají studia 3. cyklu nebo vstupují do
světa práce. V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky, které seznamují
postižené osoby, pedagogy i zaměstnavatele s dostupnými technickými pomůckami a
obsahují i další informace týkající se vzdělávání a zaměstnání. Jsou zde umístěny
informace pro pedagogy a zaměstnavatele týkající se různých druhů zdravotního
postižení, možností odstraňování překážek na pracovišti, legislativy, zdrojů financování
apod. Stránky také uvádějí pozitivní příklady pracovníků využívajících technické
pomůcky při studiu a v zaměstnání. Projekt GATEWAY je spolufinancovaný z programu
Leonardo da Vinci.

Projekt Ergojob
Egojob je evropský projekt, jehož cílem je podpora přizpůsobování pracovních
podmínek pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci projektu byla a do roku 2013 ještě bude realizována řada opatření:
-

84

zapojení ergonoma, jehož úkolem je především spolupracovat s pracovníky v oblasti
pracovní integrace při hledání řešení ve složitých situacích, které vyžadují
vypracování speciálních expertiz, propojení různých aktérů, dlouhodobější řízení
daného procesu apod., a pomáhat v určitých situacích při realizaci opatření,

-

rozvoj spolupráce se specializovanými servisy, pokud je třeba jejich odborného
posouzení,

-

formalizace metodik, které vyvíjejí různí odborníci na integraci osob se zdravotním
postižením, k lepšímu podchycení určitých situací,

-

předávání informací a poznatků aktérům v terénu jednak vytvářením databáze
dobrých praxí, jednak vzděláváním terénních pracovníků.

Partnerem v rámci projektu je především asociace Plain-Pied, která se podílela na
koncepci.
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Příloha č. 2
Výkladový slovník
Carrefours Emploi Formation: poradenský servis Valonského úřadu odborného
vzdělávání a zaměstnanosti Forem a jeho partnerů (mj. AWIPH), který poskytuje
všestranné informace a služby týkající se zaměstnání a vzdělávání.
Emergentní a integrační blok - module d´émergence et d´insertion: program, jehož
cílem je sestavení profesního plánu. Zahrnuje bilanční diagnostiku, seznamování se
s profesemi a vyjasňování profesního plánu. Program je součástí vzdělávání ve
střediscích odborného vzdělávání AWIPH.
Chráněná práce - Ve Valonsku existují tzv. „podniky přizpůsobené práce“, určené
k zaměstnávání osob, jejichž postižení jim znemožňuje pracovat v běžných pracovních
podmínkách, viz: Podniky přizpůsobené práce
Integrovaný programu socioprofesního začleňování - dispositif intégré d´insertion socioprofessionnelle - DIISP: program, který realizuje Forem ve spolupráci s řadou
dalších aktérů (mj. AWIPH) a který se zaměřuje na vybrané skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Cílem programu je umožnit těmto osobám nalézt trvalé
zaměstnání. Program nabízí individuální doprovázení a podporu při pracovní integraci.
Je poskytován maximálně po dobu 2 let.
Kompenzační příspěvek - prime de compensation: jedna z forem pomoci k úhradě
nákladů na přizpůsobení pracovních podmínek zdravotnímu postižení. Kompenzační
příspěvek může být poskytnut na úpravy týkající se organizace práce v případě
zaměstnání pracovníka na základě pracovní smlouvy a představuje úhradu až 50 %
mzdových nákladů podniku. Je poskytován na dobu jednoho roku, může však být
obnovován až po dobu 5 let, viz též Úprava pracovního místa.
Národní institut nemocenského a invalidního pojištění - Institut national d´assurance maladie invalidité INAMI: federální instituce spravující povinné nemocenské a
invalidní pojištění.
Oficiální belgická nomenklatura zdravotních postižení - Barème officiel belge
des incapacités: kritéria pro posuzování zdravotního postižení, která používá mj.
Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním postižením AWIPH pro opatření na
podporu pracovní integrace osob se zdravotním postižením.
Osobní asistence - assistance personnelle: viz: Rozpočet na osobní asistenci
Pedagogický doprovod - accompagnement pédagogique: služby poskytované
studentům v rámci terciálního vzdělávání a vzdělávání dospělých ke zmírnění dopadů
zdravotního postižení. Jsou určeny osobám starším 18 let a vztahují se výhradně na
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dobu mimo vyučovací proces. Jejich úkolem je vysvětlovat studentovi látku, jiným
způsobem formulovat informace, které nepochopil správně, a pomáhat mu, aby se
udržel na požadované úrovni.
Pilotní stáž - stage de découverte: týdenní pobyt uchazeče v podniku, během kterého
se seznámí s povoláním a požadavky na výkon práce a ověří si, zda by mu povolání
vyhovovalo a zajímalo ho. Stáž je bezplatná a osoba se zdravotním postižením může
využít několik těchto stáží.
Podniky přizpůsobené práce - entreprises de travail adapté - ETA, (dříve chráněné
dílny): zařízení určená k zaměstnávání osob, jejichž postižení jim znemožňuje pracovat
v běžných podmínkách. Vedle aspektů sociálních zde hrají významnou roli i aspekty
ekonomické. ETA spadají do sociální ekonomiky. Nesmí zaměstnávat více než 30 %
zdravých zaměstnanců v přepočtu na počet pracovníků s postižením.
„Podpora v zaměstnání“ - soutien dans l´emploi: projekty realizované soukromými
sdruženími na základě metody podporovaného zaměstnávání. AWIPH od r. 2005
koordinuje a financuje rozvoj těchto projektů.
Podporované zaměstnávání: viz „Podpora v zaměstnání“
Pomoc na úhradu nákladů na cesty na pracoviště - intervention dans les frais de
déplacement au lieu du travail: pomoc, která může být poskytnuta na cestování mezi
bydlištěm a pracovištěm osobám v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně výdělečně činným, které v důsledku svého postižení narážejí na problémy, to znamená, že
buď potřebují doprovod v hromadných dopravních prostředcích, nebo individuální
dopravní prostředek. Pokud osoba nemůže využívat automobil ani speciální dopravní
služby, a nemůže být ani doprovázená třetí osobou, může agentura AWIPH poskytnout
pomoc na úhradu nákladů za použití taxislužby.

Povinný podíl - quotas (kvóty) nebo obligation d´emploi (povinnost zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením): Pro zaměstnavatele soukromého sektoru nejsou
stanoveny žádné kvóty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pro zaměstnavatele veřejného sektoru na federální úrovni platí kvóta 3 %. Ve Valonském regionu
je pro některé veřejné regionální nebo místní instituce zavedena kvóta 2,5 %. Ta se
vztahuje na veřejnou správu a instituce veřejného zájmu, jejichž pracovníci podléhají
valonským zákonům, na provincie, obce a sdružení obcí a na veřejná centra sociální
pomoci, která zaměstnávají minimálně 20 zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky.

Pracovní asistence - tutorat: viz Příspěvek na pracovní asistenci v podniku

Pracovní rehabilitace - réhabilitation professionnelle, réadaptation professionnelle,
réorientation professionnelle: Opatření pracovní rehabilitace zabezpečují střediska
vzdělávání schválená agenturou AWIPH. Pracovní rehabilitace může být poskytnuta
jako dávka Národního institutu nemocenského a invalidního pojištění INAMI, který na
federální úrovni spravuje povinné nemocenské a invalidní pojištění. INAMI financuje
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pracovní rehabilitaci osob jím uznaných za invalidní formou finančních příspěvků
vzdělávacím střediskům AWIPH.

Profesní orientace - orientation professionnelle: pomáhá osobám se zdravotním
postižením orientovat se na trhu práce, definovat profesní plán, poskytuje jim informace o různých možnostech v oblasti vzdělávání apod. Tyto služby poskytují osobám
se zdravotním postižením různí aktéři, především poradci AWIPH, poradenské služby
Forem, servis Carrefour Emploi Formation, centra specializované profesní orientace
pro osoby se zdravotním postižením.
Příspěvek na integraci - prime à l´intégration: úhrada 25 % mzdových nákladů
zaměstnavatele až po dobu jednoho roku při zaměstnání pracovníka s přiznaným
zdravotním postižením, který buď nevykonával pracovní činnost minimálně po dobu
šesti měsíců v průběhu devíti měsíců předcházejících zaměstnání (k období odborného
vzdělávání nebo práce v podniku přizpůsobené práce ETA se nepřihlíží), nebo opět
nastoupil do zaměstnání ke svému nebo jinému zaměstnavateli po přerušení pracovní
činnosti v délce minimálně šesti měsíců, po které pobíral dávky nemocenského a
invalidního pojištění nebo úrazového pojištění nebo dávky z Fondu nemocí z povolání.

Příspěvek na pracovní asistenci v podniku - prime au tutorat en entreprise:
finanční dávka poskytovaná podniku, který jmenuje pracovního asistenta na podporu
nově přijatého pracovníka se zdravotním postižením. Pracovní asistent usnadňuje
integraci postiženého pracovníka do pracovního týmu i v rámci podniku a zajišťuje
pracovní doprovázení pracovníka, aby se adaptoval v dané profesi. Výše příspěvku činí
750 eur na jedno čtvrtletí a je poskytnut v prvních dvou čtvrtletích po přijetí nového
pracovníka.

Příspěvek samostatně výdělečně činným pracovníkům - prime aux travailleurs
indépendants: může být poskytnut osobám, které zakládají živnost, nebo ji obnovují
po přerušení v délce minimálně 6 měsíců z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo se ji snaží
udržet, jestliže je ohrožena v důsledku zdravotního stavu pracovníka. Měsíční výše příspěvku činí 33 % zaručeného průměrného měsíčního minima, příspěvek je poskytován
maximálně po dobu jednoho roku a nelze ho opakovat.

Regionální mise pro zaměstnanost - Missions régionales pour l´emploi - tzv.
„Mires“: právnické osoby, jejichž hlavním posláním je provádění integračních a doprovodných opatření pro určité cílové skupiny, která mají vést k trvalému zaměstnání.
Mezi cílové skupiny patří i osoby se zdravotním postižením, u kterých AWPIH rozhodla,
že mají na tyto intervence nárok. Regionální mise podporují integraci do trvalého
zaměstnání prostřednictvím akcí odborného vzdělávání, doprovázejí klienty při aktivním hledání zaměstnání, a to buď formou nabídky vhodných služeb a podpory, nebo
formou pracovní smlouvy na dobu určitou (tzv. „zaměstnání-odrazový můstek“ „emploi-tremplin“), a zajišťují doprovod stážistů v zaměstnání.
Rozpočet na osobní asistenci - budget d´assistance personnelle - BAP: je určen
osobám se zdravotním postižením s významně omezenou samostatností. Má jim
umožnit organizovat si každodenní život a udržet se ve svém prostředí a usnadnit
sociální i pracovní integraci. Pomoc je poskytována v takových oblastech, jako je
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osobní péče, mobilita, domácnost, volný čas, ale může se jednat i o pomoc při pracovní
činnosti mimo vlastní výrobní aktivity. Osobní asistenty nezaměstnávají příjemci BAP
přímo, ale obracejí se na různé poskytovatele těchto služeb. Může jim být dán k dispozici koordinátor, který jim pomůže při výběru druhu pomoci a hledání poskytovatele a
bude působit jako zprostředkovatel.
Sociální ekonomika - économie sociale: Valonský region se významnou měrou podílí
na rozvoji sociální ekonomiky. Veřejná správa Valonského regionu podporuje nezisková
sdružení subvencemi pracovních míst. Schvaluje a subvencuje různé integrační firmy,
podporuje mj. organizace zaměřené na socioprofesní integraci. Osoby se zdravotním
postižením jsou jednou ze skupin, na které se organizace sociální ekonomiky zaměřují.
Do oblasti sociální ekonomiky spadají také podniky přizpůsobené práce ETA, které se
zaměřují na zaměstnávání osob, které v důsledku svého postižení nemohou pracovat
v běžných podmínkách.
Smlouva o profesní adaptaci - (contrat d´adaptation professionnelle): smlouva mezi
osobou se zdravotním postižením a podnikem za souhlasu agentury AWIPH o vzdělávání prostřednictvím praxe. Podmínkou je, aby stážista neměl kvalifikaci nebo pracovní
zkušenost uplatnitelnou přímo na trhu práce a aby měl dobré vyhlídky, že v daném
povolání uspěje. Tuto smlouvu uzavírají postižené osoby pouze tehdy, pokud běžná
vzdělávací opatření nejsou vhodná. Smlouva se uzavírá na období maximálně 1 roku,
ale může být prodloužena, nesmí však přesáhnout 3 roky. Předpokládá zkušební
období jednoho měsíce.
Střediska odborného vzdělávání - Centres de Formation Professionnelle: vzdělávací
zařízení schválená a financovaná agenturou AWIPH, jejichž posláním je připravovat
osoby se zdravotním postižením na pracovní integraci v běžných pracovních podmínkách. Jsou zaměřená na osoby, které nejsou schopné absolvovat vzdělávání v běžných
vzdělávacích zařízeních.
Úprava pracovního místa - aménagement du poste de travail: zaměstnavatelé, kteří
uzavřeli s osobami s přiznaným zdravotním postižením pracovní smlouvu nebo smlouvu
o vzdělávání v podniku (smlouvu o pracovní adaptaci, učňovskou smlouvu apod.), a
osoby samostatně výdělečně činné s přiznaným postižením mohou získat pomoc na
úpravu pracovního místa k úhradě nákladů na úpravy zařízení provedené v rámci
přizpůsobování pracovních podmínek zdravotnímu postižení, viz též: Kompenzační
příspěvek

Valonská agentura pro integraci osob se zdravotním postižením - Agence
Wallonne pour l´intégration des Personnes handicapées - AWIPH: veřejná instituce
pověřená prováděním politiky valonské vlády ve prospěch osob se zdravotním postižením. V oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením poskytuje agentura
dávky a služby na podporu zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním postižením,
schvaluje a subvencuje zařízení, která osoby se zdravotním postižením zaměstnávají,
vzdělávají a doprovázejí, a poskytují těmto zařízením poradenské služby.
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Valonský úřad odborného vzdělávání a zaměstnanosti - Office wallon de la
formation professionnelle et de l´emploi - Forem: hlavní aktér v oblasti veřejných
služeb zaměstnanosti a odborného vzdělávání Valonského regionu.
Zdravotní postižení - osoba se zdravotním postižením - personne handicapée: V
Belgii neexistuje jednotná definice zdravotního postižení. Ve Valonském regionu bylo
zákonem z 6. dubna 1995, který se týká integrace osob se zdravotním postižením a
který aplikuje AWIPH, stanoveno, že pro tyto účely je za osobu se zdravotním postižením považována každá nezletilá nebo zletilá osoba s významným omezením možností
sociální nebo pracovní integrace v důsledku zhoršení duševních, smyslových nebo
fyzických schopností, které vyžaduje intervenci ze strany společnosti.
„Zaměstnání-odrazový můstek“ - „emploi-tremplin“: forma podpory pracovní
integrace poskytované regionálními misemi pro zaměstnanost, viz Regionální mise pro
zaměstnanost
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Výtahy z oponentských posudků

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Největším přínosem této publikace je poskytnutní základního přehledu komplexního
balíčku opatření zaměřujících se na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením a příkladů dobré praxe v Belgii a na Slovensku. Zajímavým příkladem
z Belgie je Valonská síť úspěchu, v rámci které dochází ke propojení zdravotně
postižených uchazečů o zaměstnání s perspektivními zaměstnavateli, kteří chtějí osoby
se zdravotním postižením zaměstnat prostřednictvím internetu.
Slovenská praxe je velmi podobná situaci v podpoře zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením v ČR. Slovensko má však na rozdíl od ČR mnohem propracovanější
legislativu i praxi využívání sociálních podniků.
Sledávám tuto studii jako velmi potřebnou zejména pro politickou praxi, ale také pro
zájemce o danou problematiku z řad expertů, příp. studentů. Přináší nejnovější
poznatky nejenom o systému podpory zaměstnanosti pro tyto osoby ale také o
celkovém přístupu k jejich integraci do společnosti v obou sledovaných zemích.

Ing. Helena Marešová
Cílem studie je podat ucelený přehled systému podpory zaměstnávání zdravotně
postižených osob ve valonské části Belgie a na Slovensku a podchytit veškeré
informace, které by mohly být využity jako inspirace pro návrh možných změn a
inovací, aplikovatelných v podmínkách našeho trhu práce. Předložený text tento cíl
zcela splňuje. Jelikož mapuje 2 odlišné národní systémy, nabízí jedinečnou možnost
srovnání jejich funkčnosti. V podmínkách valonského trhu práce nejsou stanoveny
zaměstnavatelům v soukromém sektoru žádné kvóty pro podíl osob se zdravotním
postižením mezi zaměstnanci. Jinak je tomu u veřejně regionálních nebo místních
institucí, kde kvóta stanovena je. Tyto kvóty však nejsou často dodržovány, za což
nehrozí žádné sankce. Dle slovenské legislativy mají naopak zaměstnavatelé povinnost
zaměstnávat stanovené procento zaměstnaců se zdravotnéím postižením, pokud tuto
povinnost nedodrží, ani nenahradí formou náhradního plnění, je povinen odvést
finanční prostředky do státního rozpočtu. Ve studii jsou i příklady, jak jsou tato pravidla
imlementována do praxe.
Považuji za velice přínosnou možnost seznámit se s aspekty zaměstnávání zdravotně
postižených osob ve Valonském regionu, jelikož ten kromě jiného významnou měrou
rozvíjí sociální ekonomiku, organizace sociální ekonomiky se zaměřují na cílové skupiny
obyvatel s handicapy, z nichž jeden je i zdravotní postižení. Velice zajímavé považuji
srovnání se Slovenským trhem práce, který se díky původně stejným východiskům
podobá podmínkám na tuzemském trhu práce.

91

