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Fenomén sociálního podnikání 
 

Vážení přátelé, dámy a pánové! 

Fenomén sociálního podnikání mezi námi vzbuzuje zájem a naděje. Již podruhé se vracíme na konferenci 
Bez bariér bez hranic k tomuto tématu a pokoušíme se najít konkrétní postupy realizace. Můžeme čerpat 
ze zkušeností v Polsku a na Slovensku, například prostřednictvím výstupů projektu „Pro inspiraci za 
hranice“ realizovaného v letech 2011-13. Téma je pořád aktuální a realizace sociálně podnikatelských 
aktivit komplikovaná jak z pohledu legislativního vymezení obsahu, představ potenciálních aktérů, tak i 
z pohledu ujasnění forem realizace a přínosů pro společnost. 

V Trianonu ověřujeme prvky sociální ekonomiky již delší dobu. Máme 13letou zkušenost se 
zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných pracovníků a studentů během nebo i po ukončení jejich 
studia. S odstupem času tvrdím, že nejsložitější je najít partnery ochotné komunikovat a získat jejich 
důvěru ke spolupráci. V komunikaci s nimi usilujeme o vybalancování nabídky a poptávky činností, 
kterými si mohou být obě strany dlouhodobě vzájemně prospěšné. Do jaké míry a na jakou dobu se toto 
povede je pro většinu potenciálních sociálních podniků velkou nejistotou. Důkazem toho je úroveň 
využívání náhradního plnění v Moravskoslezském kraji, která je i přes oporu v zákoně velmi nízká. 
Ovlivňuje to řada předsudků, neochota změnit stávající systém ve společnostech a nezájem o podporu 
pracovní integrace OZP. Částečně je možno s tímto souhlasit, ale proč by například nemohl fungovat 
inovativní sociální podnik z řad OZP, studentů a osob nad 50 let např. v oblasti: 

 SW řešení, 

 inovačních technologií, 

 v informačním systému cestovního ruchu (cestovní kanceláře, informační služby), 

 správcovství webových stránek firmám, institucím, apod. 

  
Ano, slyším vaše hlasy, že sociální podnik není jenom pro OZP. Nám v Trianonu jde zejména o vytváření 
příležitosti pro OZP v kombinaci se studenty a občany nad 50 let tak, jak máme definovány cílové skupiny 
v pilotním programu. Vytvořit podmínky pro chod firmy není jednoduché. Inspirací pro zaměření 
sociálního podnikání může být pestrá nabídka subjektů Klastru sociálních inovací a podniků SINEC 
Moravskoslezského kraje. Za nesmírně důležité považuji zájem a podporu činnosti Klastru ze strany 
vedení kraje. Dynamika některých členských organizací je obdivuhodná. Trianon je součástí „rodiny“ 
Klastru a přispívá k rozvoji této instituce. Novinkou u nás je zahájení programu digitalizace a digitální 
archivace dokumentů pro firmy a instituce. Řada z Vás se již s tímto programem s vysokou mírou 
inovativnosti seznámila. Je to šance především pro vzdělané ženy se zdravotním omezením. 

Na základě našich zkušeností byla zpracována případová studie „Potenciál sociálního podnikání 
v mikroregionu s možností jeho implementace zkušeností v Moravskoslezském kraji“, která může přispět 
k orientaci a stabilitě sociálního podnikání v regionu. 

S obsahem studie budete seznámeni na této konferenci. Zítra proběhne v těchto prostorách happening 
sociálních podniků. Věřím, že bude inspirující akcí k získání nových pohledů na sociální podnikání a 
zároveň přispěje k získání nových zakázek, stabilizaci a rozvoji sociálních podniků.  

 

Přeji vám všem příjemné čtení zajímavých a cenných příspěvků ve sborníku, které vás snad inspirují 
k inovačním myšlenkám či práci. 

Děkuji všem partnerům, kteří podpořili konání 14. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic. 

 

Viliam Šuňal  
předseda TRIANON, z.s. 

www.ostrianon.cz  

http://www.ostrianon.cz/
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Vytvoření inkluzivního trhu práce v České republice 
 

V současné době se z hlediska evidence Úřadu práce zdá situace osob se 
zdravotním postižením na trhu práce poměrně dobrá. Květnová data o výši 
nezaměstnanosti hovoří o tom, že v současnosti je v evidenci přibližně 56 
tisíc osob se zdravotním postižením, které hledají práci. Z toho je asi 5,5 tisíc 
osob zdravotně znevýhodněných. Podíl OZP na celkovém počtu 
nezaměstnaných se však postupně zvyšuje. V současné době činí téměř 13 % 
z celkového počtu nezaměstnaných osob.  
Tato čísla nejsou zcela přesná, a to z několika důvodů. Především u příjemců 
invalidních důchodů III. stupně je zákonná překážka, která neumožňuje 
těmto lidem, až na výjimky, aby byli evidováni jako uchazeči o zaměstnání. 
Těchto lidí je dnes více jak 160 tisíc a je zřejmé, že je poměrně velký počet 

těch, kteří by mohli být v evidenci Úřadu práce a ucházet se o zaměstnání standardní cestou. Bohužel 
tomu tak není.  
Dalšími překážkami pro příjemce invalidních důchodů ve snaze zaměstnat se, je zcela nevyhovující 
systém dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, který byl prosazen díky bývalému ministrovi MPSV ČR J. Drábkovi, je založen 
na tom, že každý žadatel o jakoukoliv dávku (příspěvek na nákup motorového vozidla, příspěvek na 
bezbariérovou úpravu koupelny, příspěvek na kompenzační pomůcku, plošiny a podobně) je posuzován 
podle zákona o hmotné nouzi. To znamená, že každý žadatel musí provést výčet svých příjmů a majetku. 
Pokud takový žadatel má zaměstnání, tak je „spravedlivě potrestán“ a je mu výše dávky snížena nebo 
není poskytnuta vůbec. Je samozřejmé, že tento systém je demotivující a vede k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením hledají další příjmy v tzv. šedé ekonomice.  
Odhaduje se, že na trhu práce je asi 200 tisíc OZP, z toho téměř 90 tisíc je v tzv. šedé zóně. To znamená, 
že tito lidé mají příjmy z ekonomické činnosti, nejsou však nikde evidováni, neplatí pojištění ani daně. Je 
to zásadní slabina pro narovnání trhu práce v oblasti OZP. Připočteme-li k tomu celkově nižší 
vzdělanostní úroveň těchto lidí, je zcela logické, že míra skutečné nezaměstnanosti, nikoliv evidované, 
je podstatně vyšší.  
Vážný problém spatřuji především v tom, že MPSV ČR nedokáže propojit jednotlivé systémy sociálního 
zabezpečení tak, aby dokázaly spolu korelovat a vedly k tomu, že systém bude umět skutečně začleňovat 
osoby se zdravotním postižením do společnosti. Lze vysledovat systémové problémy, které jsou 
dlouhodobě neřešené. Jedná se o tyto problémy: 

- Náš systém sociálního zabezpečení při úrazu či nemoci osobu nejprve invalidizuje. Teprve následně 
se hledá způsob zaměstnání takové osoby, přičemž její motivace a zapálení pro řešení své svízelné 
situace je tím významně podlomeno. V Evropských zemích je standardem, že lidé po úrazech či 
vážných následcích nemoci projdou diagnostickým systémem, který navrhne například 
rekvalifikaci, možnosti zaměstnání, pracovní rehabilitaci a další kroky, jak začlenit takovou osobu 
do normálního života. Teprve pokud selžou tyto mechanismy, je takové osobě poskytnut invalidní 
důchod a další sociální zabezpečení. 

- Chybí systém ucelené – koordinované rehabilitace. Je to dlouhodobý problém a MPSV ČR jej řeší 
již minimálně 20 let. Koordinovaná rehabilitace vyžaduje spolupráci ministerstev školství, 
zdravotnictví, MPSV ČR, dále zaměstnavatelů a dalších institucí, které by měly vytvořit podmínky 
pro co největší zapojení lidí s trvalým zdravotním postižením do pracovní činnosti. 

- Chybí výraznější podpora sociálně terapeutických dílen, které by byly nastaveny tak, aby rozvíjely 
pracovní schopnosti osob s těžkým zdravotním postižením a připravovaly je na případný přechod 
do pracovní rehabilitace a dále na trh práce. 

Do doby, než na MPSV ČR bude ministr a jeho tým, který bude znát jednotlivé vztahy uvnitř sociálního 
systému a jejich vzájemné ovlivňování, nelze očekávat žádnou změnu. Upravovat jednotlivosti může být 
někdy populární, ale současně i systémově špatně.  

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 
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Příspěvek generálního ředitele TŽ, a.s. 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY patří k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům v oblasti hutní výroby v 
České republice. Jejich založení se datuje od roku 1839, což představuje nejdelší tradici hutní výroby 

v tuzemsku vůbec. Výhodná poloha huti, její napojení na košicko-
bohumínskou trať, přispěla k intenzivnímu rozvoji Třineckých železáren 
v první polovině 19. století v českých zemích. V současnosti jsou největším 
producentem oceli v České republice a společně s mateřskou společností 
Moravia steel a desítkami dceřiných společností se řadí mezi přední 
průmyslová uskupení ve střední Evropě.  

Jako jeden z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji jsme si 
plně vědomi naši zodpovědnosti za udržitelný rozvoj v našem regionu a 
podílu na trvalém zlepšování kvality života jeho obyvatel. Souhrn našich 
aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a výsledky dosažené v 

klíčových oblastech jako je péče o životní prostředí, zaměstnance nebo regionální spolupráce 
zřetelně dokazují naše snahy k naplňování mise „Společně pro příští generace“. 

Třinecké železárny jsou tradičním účastníkem a podporovatelem mezinárodní konference „Bez 
bariér - Bez hranic“ a také dlouholetým partnerem jejich organizátora, spolku TRIANON. Ceníme si 
dlouholetých snah tohoto sdružení ke zvýšení propagace a zájmu o problematiku zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením a s tím spojenou organizací této konference.  

Sociální podnikání je cestou k zodpovědnosti a solidaritě, zároveň je vhodným způsobem podpory 
zaměstnanosti pro obyvatele vyloučených lokalit s nízkou kvalifikací a významným způsobem 
doplňuje státní správu. Pro sociální podnik, který je nucen fungovat plně na tržních principech, je 
podstatným faktorem bourání předsudků a vytváření pozitivního vztahu potenciálních spotřebitelů 
(regionálních firem) k sociálnímu podnikání. Takový podnik by měl stejně vzkvétat jako kterákoliv 
jiná firma. Zejména by měl však jinak nakládat se svým ziskem, s úmyslem, že ho investuje zpátky, 
například do vytváření dalších pracovních míst pro osoby s komplikovaným uplatněním na trhu 
práce. V rámci sociálního podniku by mělo být zajišťováno individuální vzdělávání a poradenství 
k účelu prosazení osob se znevýhodněním (nejen osob se zdravotním postižením) na otevřeném 
trhu práce.  

Za účelem naplnění zákona o zaměstnanosti usilujeme o zaměstnávání co největšího množství osob 
se zdravotními indispozicemi (OZP – osoby zdravotně postižené). Nicméně při náročnosti pracovních 
podmínek v huti to není zrovna jednoduchá záležitost.  

Jsem potěšen, že se nám daří podporovat zaměstnanost v našich partnerských organizacích, které 
působí zejména v našem nejbližším regionu. Budeme se snažit nadále vytvářet příležitosti pro lidi, 
jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem a nadále přispívat k rozvoji sociální ekonomiky. To 
je cesta také směrem k podpoře zaměstnávání osob zdravotně postižených, k uplatňování nových 
prospěšných forem spolupráce neziskových organizací s podnikatelskými subjekty. 

Z druhé strany ale zase očekáváme, že se tyto organizace také zapojí v rámci svých možností do 
aktivit pořádaných a podporovaných naší společností. 

Všem účastníkům konference přeji vytrvalý proud kreativních nápadů do budoucna. 

 
         Ing. Jan Czudek 

         předseda představenstva 
         TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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Proč potřebujeme sociální podnikání 

Přestože se nejedná o žádné tajemství, případně objev zásadní 
povahy, často zapomínáme, že nežijeme ve statickém světě. 

Už jsme si zvykli na to, že se mění povrch naší planety stejně tak 
působením přírody, jako lidskou činností. Narůstající míra 
informací nám však spolu s tím dopřává schopnost žít daným 
okamžikem, maximálně blízkou minulostí a budoucností. Jedním 
z poznatků pohledu z určitého odstupu se pak stane následující 
zjištění. 

Individuální lidský čas plyne nadále v relativně stabilních cyklech. 
Prodlužuje se sice délka lidského života, ale doba jeho trvání 

v desetiletích zůstává zachována. Proti tomu se však neuvěřitelně zrychluje tempo rozvoje vědy 
a techniky a zároveň praktické uplatňování jejich výsledků v běžném životě spolu s dostupností 
pro širokou veřejnost. 

Příkladem budiž dnešní schopnost řadového občana sdělovat jinému člověku na druhém konci 
planety v reálném čase, co nového se událo v jeho rodině. V dobrém za to může mobilní telefon. 
Moc a bohatství španělských králů („nad jejichž říší slunce nezapadalo“) byla nepředstavitelná, 
avšak v tomto ohledu nemohli o možnostech dnešních řadových občanů ani snít. 

„Každá legrace však něco stojí“, říká lidová moudrost. A platí i v našem případě. Zatímco 
v předchozích stoletích prožili lidé svůj život obklopeni technosférou, která se prakticky 
neměnila, počínaje 20. stoletím prožijí několik změn během jediného života. 

Čas lidského života a čas rozvoje technologií se jednou provždy rozešly. Prakticky to znamená 
také fakt, že vzdělání - chceme-li pak kvalifikace - jednou získané, už nevystačí po dobu celého 
produktivního života. Sebevzdělávání a rekvalifikace se stanou normou a jednoznačnou nutností 
k obhajobě pracovních míst.  

Spolu s tím souvisí fakt dnes již zakomponovaný do politik Evropské unie pod názvem „Průmysl 
4.0“, že nezbytnou reakcí dříve privilegovaného kontinentu v oblasti světové produkce se stává 
rozvoj automatizace a robotizace podporovaný rozvojem elektroniky v oblasti systémů s řídícími 
funkcemi pro výrobní i správní proces. 

To zároveň vyvolává a ještě více zesílí tlak na efektivitu výroby na straně jedné a zároveň úroveň 
kvalifikovanosti zaměstnanců na straně druhé. Dostáváme se tak do situace, která může vyústit 
v nahrazení 30-40 % dnes obvyklých pracovních pozic automatizovanými a robotizovanými 
prostředky během života jedné až dvou generací. 

Zbývá položit si otázku, jakou nabídku uplatnění předložíme občanům, pokud nebude docházet 
k opačnému trendu než v současnosti, která je charakterizována rostoucím počtem obyvatelstva 
v celosvětovém měřítku. Daný trend totiž bude mít předvídatelně globální charakter. 

Je vhodné přemýšlet racionálně tak, že budou nadále takoví lidé, jejichž kvalifikační předpoklady 
nedosáhnou na budoucí kritéria. Budou i takoví, u nichž nebudou scházet předpoklady, avšak 
nebudou dostatečně morálně připraveni a ochotni pracovat na úrovni svých maximálních 
možností. 
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Řešení cestou maximalizace přerozdělování výsledků práce jedněch (pracujících) formou 
zdanění a rostoucího objemu sociálních dávek druhým (nepracujícím) se mi nezdá optimálním 
ani spravedlivým. 

Daleko schůdnější cestou může být tvorba nových, méně náročných pracovních míst ve sféře 
sociálních podniků, u nichž nebude rozhodujícím kritériem ziskovost, ale dlouhodobá 
udržitelnost pracovních příležitostí pro výše uvedené skupiny lidí. S vhodně nastavenou 
legislativou a jen mírnou podporou cestou přerozdělování daňových výnosů rodících se ve sféře 
tradičně založeného podnikání mohou přinášet hned několikrát nezpochybnitelný užitek: 

1. Daleko větší počet občanů si uchová pracovní návyky, což bude pozitivně působit na 
společnost i členy jejich vlastních rodin 

2. Přes existující přerozdělování budou tito lidé také odvádět daně a nebudou čistými 
příjemci výsledku práce ostatních 

3. Společnost si zachová nezbytnou míru sociální soudržnosti jako nutný předpoklad 
existence demokracie 

Toto jsou jen některé myšlenky, které vedly a vedou Moravskoslezský kraj cestou spolupráce a 
partnerství s Klastrem sociálních podniků SINEC. 

Na počátku tohoto procesu byla ověřovací zkušenost s podnikem Mléčný bar naproti, v němž 
investice násobně nižší než běžná podpora pro vytvoření pracovního místa na základě stávající 
legislativy přinesla ovoce ve vytvoření a dlouhodobé udržitelnosti šesti pracovních míst pro 
občany se sníženou pracovní schopností. I toto nízké číslo je však plnými 25 % všech pracovních 
pozic v České republice, o nichž můžeme říci, že splňují kritérium „pracovní terapie“. 

Současná míra podpory klastru po této dobré zkušenosti je násobně vyšší a mne velice těší, že 
veškeré prostředky mají investiční charakter, takže bezprostředně za jejich užitím stojí vznik 
nových pracovních míst. 

Stejně tak jsem hrdý na fakt, že členové vedení klastru nejenže v převážné většině řídí vlastní 
sociální podniky, ale pracují na úrovni místních akčních skupin po území celého kraje a jeho 
prezidentka se dokonce podílí v rámci pracovní skupiny na vzniku nového zákona o sociálním 
podnikání. 

Dostal jsem se tak od lehce filozofické úvahy až k praktickým myšlenkám o současnosti a 
budoucnosti. 

A jsem přesvědčen, že právě toto je posláním politiků, kteří nechtějí pouze přežívat v postech, 
které se mohou zdát společensky prestižními a slušně honorovanými. 

Jejich pravým posláním je totiž na všech úrovních a směrech rozvoje společnosti, které mají 
přímý dopad na současnou a budoucí kvalitu života lidí spolupracovat se skutečnými odborníky 
a praktiky tak, aby pomáhali do života všemu zdravému a potřebnému pro dnešní a zítřejší den. 
Komentátorů obecného dění, kteří nikdy nic nevytvoří, žije totiž kolem nás víc než dost. 

Proto jsem se rozhodl popsat ve stručnosti jeden praktický problém a jeden proveditelný přístup 
k jeho řešení v Moravskoslezském kraji. 

Máme před sebou ještě hodně práce, ale věřím, že budeme úspěšní. 

 

          Miroslav Novák 
          hejtman kraje 
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Sociálním podnikáním k úspěšné inkluzi osob se zdravotním postižením 

Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi najohrozenejšie a najviac 
znevýhodnené skupiny ľudí na svete, a to takmer vo všetkých oblastiach života. 
Avšak medzi najviac pertraktovanú oblasť znevýhodnenia osôb so zdravotným 
postihnutím sa radí ich právo na prácu, resp. právo na prístup k zamestnaniu. 
Osoby so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne 16 % celkovej populácie 
EÚ v produktívnom veku. Viac ako 45 miliónov ľudí v Európe – jeden zo šiestich – 
vo veku od 16 do 64 rokov má dlhodobý zdravotný problém alebo zdravotné 
postihnutie. U mladých ľudí (vo veku 16 – 25 rokov) sa tento údaj drží na úrovni 
približne 7,3 %. V priemere má iba 50 % Európanov so zdravotným postihnutím 
zamestnanie, pričom podiel zamestnaných osôb bez zdravotného postihnutia je 

viac ako 68 %. U ľudí so zdravotným postihnutím je takmer dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú pracovne 
neaktívni ako u ľudí bez zdravotného postihnutia.  

Ak hovoríme o integrácii ľudí so zdravotným postihnutím, nemôžeme nehovoriť o pracovnej integrácii, resp. 
ak chceme zabezpečiť pre ľudí so zdravotným postihnutím ich začlenenie do spoločnosti, musíme taktiež 
vytvárať podmienky na ich pracovné začlenenie.  

Sociálne podnikanie je pojem, s ktorým sa v posledných rokoch stretávame čoraz častejšie. Je totiž jedným z 
nástrojov pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím a jeho význam sa zvyšuje s postupným 
uvedomovaním si dôležitosti integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti.  

Jedna z definícií uvádza, že sociálne podnikanie alebo spoločenské podnikanie (angl. social entrepreneurship) 
je podnikanie, ktorého primárnym cieľom nie je zisk, ale širšie spoločenské poslanie (trvalé riešenie 
sociálneho problému). Ďalšia zase hovorí o sociálnom podnikaní ako o podnikateľských aktivitách 
prospievajúcich spoločnosti a životnému prostrediu. Sociálne podnikanie má pritom dôležitú rolu v miestnom 
rozvoji a často vytvára pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným, sociálnym alebo kultúrnym 
znevýhodnením. Zisk vytvorený v rámci sociálneho podnikania je z väčšej časti použitý pre ďalší rozvoj 
sociálneho podnikania, pričom pre podnik je rovnako dôležité dosiahnutie zisku ako i zvýšenie verejného 
prospechu.  

Sociálne podnikanie sa v užšom zmysle slova realizuje na Slovensku v rámci sociálnych podnikov (v zmysle 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Sociálne podniky majú z legislatívneho hľadiska charakter 
fyzických alebo právnických osôb, zamestnávajúcich osoby, ktoré sú na trhu práce z rôznych dôvodov 
znevýhodnené. Sociálny podnik taktiež poskytuje týmto osobám podporu a pomoc pri hľadaní zamestnania 
na otvorenom trhu práce a najmenej 30 % finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, 
t. j. aktivitami týchto osôb, sú používané na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie 
podmienok práce svojich zamestnancov.  

Na Slovensku získalo (k 31. 3. 2014) štatút sociálneho podniku celkom 96 fyzických a právnických osôb, z toho 
10 v Žilinskom kraji. O postavenie sociálneho podniku sa v Slovenskej republike môžu uchádzať aj obce a 
samosprávne kraje, resp. združenia obcí a samosprávnych krajov a taktiež rozpočtové a príspevkové 
organizácie zriadené alebo založené obcou alebo samosprávnym krajom.  

Žilinský samosprávny kraj ako jeden z najväčších zamestnávateľov v Žilinskom kraji prispieva k integrácii osôb 
so zdravotným postihnutím prostredníctvom chránených dielní alebo chránených pracovísk vytvorených pri 
organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Chránená dielňa, resp. chránené pracovisko sú totiž ďalšími nástrojmi pracovnej integrácie osôb so 
zdravotným postihnutím na Slovensku. Po splnení zákonných podmienok ich môže zriadiť právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Ide predovšetkým o ľudí, ktorí v dôsledku 
svojho zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu nie sú schopní nájsť si zamestnanie 
na otvorenom trhu práce. Chránená dielňa či pracovisko môže taktiež slúžiť zamestnancom so zdravotným 
postihnutím na zaškolenie alebo za účelom ich prípravy na prácu.  

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené 
zdravotnému stavu osôb so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom 
zamestnávateľ zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre osobu so zdravotným postihnutím a na ktorom 
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pracuje najmenej 50 % zamestnancov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa považuje 
pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným 
postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni.  

Z celkového počtu 7 243 zriadených chránených dielní a pracovísk na Slovensku bolo v Žilinskom kraji k 31. 
12. 2015 vytvorených 1 151. V rámci Žilinského samosprávneho kraja sú vytvorené chránené dielne a 
pracoviská najmä pri zariadeniach sociálnych služieb, pri školách a knižniciach. Najväčší počet pracovných 
miest pre osoby so zdravotným postihnutím k celkovému počtu zamestnancov organizácie je vytvorených v 
chránených dielňach Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti ide o 17 
zamestnancov, pričom zariadenie ANIMA zamestnáva celkom 108 zamestnancov.  

Napriek tomu, že na Slovensku sú vytvorené viaceré podporné programy na pracovné začleňovanie osôb so 
zdravotným postihnutím, stále je veľa tých, ktorí nemajú tú možnosť ich aj reálne využiť. V Slovenskej 
republike podľa údajov Štatistického úradu (2. štvrťrok 2011) predstavoval podiel nezamestnaných osôb s 
dlhodobým zdravotným obmedzením na celkovom počte nezamestnaných osôb v SR až 17,7 %. Uvedený 
podiel však predstavuje len ukazovateľ evidovaných uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, 
no počet osôb so zdravotným postihnutím, ktoré by sa mohli uchádzať o zamestnanie, je o mnoho väčší. Ide 
predovšetkým o klientov zariadení sociálnych služieb v produktívnom veku. Títo klienti sú spravidla 
poberateľmi invalidných dôchodkov a pre svoje ťažké zdravotné postihnutie nemajú takmer žiadnu šancu 
pracovne sa začleniť. Konkrétny spôsob pracovnej integrácie je potrebné u klientov zariadení zvoliť veľmi 
individualizovane, ak sa vôbec dá uvažovať o nejakej integrácii. Je to beh na dlhé trate a často s neistým 
výsledkom a mnohokrát s pocitom, že do cieľa ani nedôjdeme. Prácu zamestnancov v sociálnych službách na 
Slovensku sťažuje ešte fakt, že prakticky neexistuje žiadne legislatívne prepojenie medzi sektorom sociálnych 
služieb a sektorom práce. Preto ako zástupca jedného z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na 
Slovensku vítam a podporujem akúkoľvek snahu hľadania nových možností pracovnej integrácie ľudí so 
zdravotným postihnutím. Verím, že aj prostredníctvom tejto konferencie k tomu spoločne prispejeme.  

 

       Ing. Juraj Blanár 
       predseda Žilinského samosprávneho kraja 

 

Sociální služby a sociální podnikání – aktuální výzva pro budoucnost 

Značné finanční prostředky, cca 12 000 tis. Kč ročně, město dlouhodobě vynakládá na 
podporu sociálních služeb. Poptávka jejich klientů je dlouhodobá po návazných aktivitách 
a činnostech, které se do sociálních služeb v rámci platné legislativy nedají zahrnout. Jako 
příklad vhodné návazné aktivity bych uvedl v nedávné minulosti zavedenou službu Charitní 
pomoc při péči o dům a domácnost, která je zajišťována od pondělí do pátku 7-16 hod. 
Vznikla na popud požadavků klientů terénních sociálních služeb. 

Služba je určena pro seniory a osoby se sníženou soběstačností a nabízí drobné práce a 
pomoc s údržbou domácnosti a domova, např. sečení trávy, pokos dřevin, hrabání listí, 

drobné domácí práce a opravy. A nabízí rovněž přepravu seniorů a osob se sníženou soběstačností. 

Záměr organizace přetransformovat tuto činnost do sociálního podnikání město podpoří na základě 
schválených strategických dokumentů města - Plán strategického rozvoje města Český Těšín „Podpora 
rozvoje sociálních firem – sociální podnikání“. Sociální podnikání, které je založeno především na 
prospěšnosti místní komunitě a může řešit zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob, je nástrojem pro 
řešení otázek spojených se zaměstnaností. 

Pomoc s rozvojem sociálních podniků, zvyšováním zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných 
skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb nabízí Regionální rada rozvoje a 
spolupráce v Třinci, Klastr sociálních inovací a podniků SINEC a také náš těšínský TRIANON, z.s. 

 

         Ing. Vít Slováček 
         starosta města Český Těšín 
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Statutární město Havířov 

Uplatnit se na trhu práce je v dnešní době obtížné pro zdravé, natož pak pro 
handicapované osoby. Osoby se zdravotním postižením však mají stejné právo 
plnohodnotně prožít svůj život jako kdokoli jiný a zapojení se do obvyklých činností 
jako je pracovní uplatnění, samostatné bydlení, partnerské vztahy, založení rodiny 
nebo smysluplné využití volného času je pro ně velmi důležité. Oblast pracovního 
uplatnění na trhu práce pomáhá zdravotně postiženým vydělat si na živobytí, udržet 
si duševní rovnováhu, získat pocit sebeuplatnění, společenské potřebnosti a rovněž 
rozvíjet si svou odbornost, nebo realizovat si své sny. 
Důležitou roli v místním rozvoji a vytváření pracovních příležitostí pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním hraje sociální podnikání, jehož nepostradatelnou součástí je individualizovaný 
přístup k zaměstnaným. Vzhledem k tomu, že stát v této oblasti trochu pokulhává, významnou roli tak hraje 
soukromý sektor. 
Dobrým příkladem přístupu ke zdravotně postiženým lidem a jejich zaměstnávání v rámci sociálního podniku 
je v Havířově Centrum krásy a odpočinku, které bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2011, tehdy ještě jako 
Masérské centrum. Centrum vzniklo díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce 
prostřednictvím Nadace Partnerství. Založila ho společnost Unika Centrum, o.p.s., která má se 
zaměstnáváním osob s postižením zkušenosti již od roku 2002. Mezi služby, které v Havířově pro své zákazníky 
nabízí, patří různé druhy masáží, manikúra, pedikúra a nehtová modeláž. Celkem je v centru zaměstnáno 7 
osob. Pro zaměstnance jsou vytvořeny vhodné pracovní podmínky, zohledňující míru jejich postižení. Svým 
přístupem se tak stali příkladem dobré praxe a vzorem pro jiné zaměstnavatele a svou obětavou prací 
přispívají k dlouhodobému procesu, kterým úspěšná inkluze osob se zdravotním postižením bezesporu je. 
 

         Bc. Daniel Pawlas 
         primátor města Havířov 

 

Štrukturálne fondy a programová podpora EÚ  
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Európska Únia spravuje niekoľko „Európskych fondov“. Z týchto fondov sú 
poskytované finančné prostriedky pre „iniciatívy“, ktoré zastrešujú operačné 
a komunitárne programy. Z týchto programov môžu organizácie, združenia, obce 
a ostatné organizácie žiadať finančnú podporu na svoje projekty a aktivity. 
Európske fondy, z ktorých môžu byť financované projekt zamerané na sociálnu 
inklúziu sú tri: Európsky sociálny fond napomáha návratu nezamestnaných a 
znevýhodnených skupín spať do pracovného procesu, najmä financovaním tréningov, 
náborov a aktivizácie. V rámci tohto existujú priority, ktoré môžu byť využité na 
podporu návrhu projektu prekladaného cez Štrukturálne fondy. 
• aktívna politika trhu práce   • sociálna inklúzia 
• flexibilná pracovná sila    • celoživotné vzdelávanie 

Druhým je Európsky fond pre regionálny rozvoj financuje infraštruktúru, vytváranie pracovných miest, 
projekty pre miestny rozvoj a pomoc malým firmám. Toto sú priority, ktoré môžu podporiť projekty s 
problematikou zdravotného postihnutia: 
• produktívne investície a dlhodobé zamestnávanie, 
• investície do infraštruktúry, 
• povzbudenie a podpora rozvoja miestnych zamestnávateľských aktivit, 
• investície do vzdelávania a zdravia (cieľ 1) v rámci pre štrukturálnych úprav. 
Tretí fondo Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond financuje rozvoj vidieka a pomoc pre 
farmárov, najmä v oblastiach, kde vývoj zaostáva. „Garančná“ sekcia tohto fondu podporuje rozvoj vidieka v 
súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou vo všetkých oblastiach EÚ. Národné NVO si môžu byť isté, 
že aj v tomto fonde jestvujú priority, ktoré umožňujú podporu pre projekty pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, napr. profesný výcvik alebo zlepšenie adaptácie a rozvoja vidieckych oblastí: základné služby 
pre ekonomiku a populáciu vidieka, podpora turizmu a remesiel.  
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Finančné prostriedky pre pomoc v rybárstve pomáhajú adaptovať a modernizovať rybársky priemysel. Zdá sa 
ťažké pripraviť projekt pre tento fond, ale i tak je tu opatrenie, ktoré môže byť využité ako opora pre projekt 
z oblasti zdravotného postihnutia - sociálno-ekonomické opatrenia. 
Jestvujú ešte štyri iniciatívy. Tieto sú orientované na špecifické oblasti a tiež umožňujú neziskovým 
organizáciám byť vedúcim projektu alebo zakladať partnerstvo: 
EQUAL: financuje tréningy, schémy zamestnateľnosti v boji proti diskriminácii a nerovnému zaobchádzaniu 
na trhu práce, 
INTERREG: podporuje cezhraničnú, medziregionálnu a medzinárodnú spoluprácu, podpora vyváženého a 
udržateľného rozvoja, 
URBAN: pre malé a stredne veľké mestá, ktoré trpia ekonomickými a sociálními problémami v procese 
transformácie, 
LEADER: financuje projekty pre rozvoj vidieka. 
Okrem operačných programov využíva ešte ďalšiu skupinu nástrojov, a to Komunitárne programy. Sú to 
finančné nástroje Európskeho spoločenstvá, ktoré sú financované priamo z európskeho rozpočtu. Ich cieľom 
je podporiť medzinárodnú spoluprácu subjektov z jednotlivých členských štátov oblastiach, ktoré priamo 
súvisia s európskymi politikami. Rovnako ako v prípade národných operačných programov, jedná so 
o programy viacročné.  
Na rozdiel od operačných programov, je spravovanie komunitárnych programov a príprava konkrétnych 
výziev v právomoci Európskej komisie. Ďalší základný rozdiel medzi komunitárnymi a operačnými 
programami je ten, že žiadatelia operačných programov sú spravidla z jednej členskej krajiny, projekty 
podané v rámci komunitárnych programov zahrňujú subjekty z viacerých členských štátov – partnerstvá. 
V rámci EU existujú viaceré komunitárne programy venované otázkam zamestnanosti a sociálnym inováciám 
- programy slúžia na podporu inovatívnej sociálnej politiky, mobility pracovnej sily a sociálneho podnikania, 
ako aj uľahčenie prístupu k pôžičkám. EaSI tak integruje a rozširuje tri existujúce finančné nástroje: Program 
pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS, Európsky portál pracovnej mobility EURES a Európsky 
nástroj mikrofinancovania Progress. Nový integrovaný prístup si kladie za cieľ zvýšiť súdržnosť a vplyv 
menovaných nástrojov. Rozpočet predstavuje 920 mil. EUR pre roky 2014 – 2020 
Komunitárny program „Zdravie pre rast“ pomáha členským štátom plniť reformy potrebné na vytváranie 
inovatívnych a udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti, rozšíriť prístup občanov ku kvalitnejšej a 
bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, podporovať zdravie občanov EÚ a predchádzať chorobám, chrániť 
občanov EÚ pred cezhraničnými zdravotnými hrozbami. Program posilňuje a vyzdvihuje previazanosť medzi 
hospodárskym rastom a zdravou populáciou vo väčšom rozsahu než predchádzajúce programy. Tento 
program disponuje rozpočtom 446 mil. Eur. 
V rámci nášho prihraničného priestoru – teritória TRITIE veľmi dobre vieme využiť možnosti cezhraničných 
operačných programov a iniciatívy INTERREG 2014 -2020.  
Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 
Program cezhraničnej spolupráce CZ – PL 
Program cezhraničnej spolupráce SK – CZ  
Ani v jednom z týchto operačných programu nie sú priamo vytýčené osi pre podporu sociálnej inklúzie 
a podporu zamestnanosti. Nachádzajú sa tu možnosti podpory vzdelávania – stredného, vysokého 
a celoživotného, kde sa môžu nájsť projekty podpory vzdelávania postihnutých osôb s dôrazom na 
zamestnanosť.  
V rámci podpory sprístupnenia prírodného dedičstva je tu možno požiadať o prostriedky na zlepšenie 
sprístupnenia kultúrnych a turistických cieľov v prihraničnom území pre všetky skupiny obyvateľstva. 
Programy tiež ponúkajú možnosti financovania partnerských sietí a vytvorenie cezhraničných štruktúr na 
úrovni spolkov, samosprávy a podobne. 
Európska únia ponúka mnohé možnosti získania finančných prostriedkov pre naše aktivity a ciele. Nie sú to 
samozrejme ľahko získané podpory, je za tým skupinová práca a množstvo administratívy, ktorá nás v EÚ 
prevádza na každom kroku. Ale je to naša Európska únia s našimi nariadeniami. A práve preto nie sú 
neprekonateľné, ale práve naopak – z vlastnej skúsenosti viem, že sa dajú získať.  
Prajem vám veľa síl a trpezlivosti v „boji“ s európskymi fondami. 
 

         Marta Sláviková  
         riaditeľka EGTC TRITIA 



  

15 

 

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením v podmínkách 

Centra sociálních služeb Český Těšín 

Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007, upravuje 
podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Ústředním orgánem státní správy, do jejíž 
působnosti spadá mimo jiné i péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, je MPSV ČR. Součástí 
této péče je i realizace opatření v oblasti sociálního začleňování.  

Centrum sociálních služeb Český Těšín je příspěvkovou 
organizací města Český Těšín a na základě výše citovaného 
zákona získalo oprávnění k poskytování sociálních služeb. 
V současnosti poskytuje 3 registrované sociální služby, a to: 
pobytovou sociální službu domov pro seniory a dvě terénní 
sociální služby: pečovatelskou službu a osobní asistenci. 
Vzhledem k tomu, že naše příspěvková organizace je nestátní 
neziskovou organizací, jejíž účelem není tvorba zisku, lze ji 
zařadit ze své charakteristiky mezi organizace s jistou formou 

sociálního podnikání. 

Cílovou skupinou sociálních služeb, které poskytuje naše organizace, jsou zejména senioři-občané 
Českého Těšína a jeho příměstských částí ve věku nad 65 let. Vzhledem ke svému vysokému věku 
(věkový průměr např. v domově pro seniory přesahuje 85 let) je řada těchto občanů zdravotně 
postižených. Úkolem námi poskytovaných služeb v návaznosti na sociální začleňování je mj.: 

- pomoc a podpora osobám seniorského věku v jejich domácím prostředí, 
- péče o tyto osoby v pobytové sociální službě domov pro seniory, 
- začleňování těchto osob zejména do sociálního i kulturního života společnosti, 
- přiblížení jejich života způsobům, které jsou ve společnosti považovány za běžné. 

 

Příklady dobré praxe sociálního začleňování v naší organizaci: 

- Dobrovolnický program 
Organizace je v rámci sociální služby domov pro seniory od dubna 2009 přijímací organizací pro 
dobrovolnickou činnost realizovanou prostřednictvím občanského sdružení Adra. 
Dobrovolnický program pomohly za několik let naplňovat desítky dobrovolníků, kteří strávili 
společně s uživateli tisíce hodin. Posláním dobrovolnického programu je pomoci překonat 
seniorům jejich samotu, vyplnit jejich volný čas. 

- Projekt „Senior Internet Euro Klub“ 
Díky dlouholeté spolupráci naší organizace se spolkem TRIANON, z.s. z Českého Těšína se v 
prostorách naší organizace konají internetové kurzy. Učícími se v tomto projektu jsou uživatelé 
domova pro seniory a senioři-obyvatelé Českého Těšína, lektory studenti Gymnázia Český Těšín. 
V rámci kurzů nabízíme seniorům využití internetu, jako nejmodernějšího zdroje informací. 
Cílem projektu je přispět k předcházení sociální izolace a sociálnímu vyloučení v procesu stárnutí 
společnosti a mezigenerační výměna zkušeností mezi studenty-lektory a seniory, čímž je 
zajištěna originalita tohoto projektu. 

- Terénní sociální práce a služby 
V rámci těchto služeb se jedná mj. i o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
bezplatné sociální poradenství, sloužící k poskytnutí potřebných informací přispívajících 
k řešení nebo předcházení nepříznivé sociální situace osoby. Tím řešíme problém spočívající v 
neinformovanosti seniorů pramenící i z nezájmu občana až do doby, kdy potřebuje řešit 
konkrétní situaci v souvislosti se snižující se soběstačností. 
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- Volnočasové aktivity a aktivizační činnosti 

Důležitým aspektem poskytování našich služeb je smysluplné využití volného času, přičemž při 
plánování volnočasových aktivit v domově pro seniory se snažíme vycházet z individuálních 
potřeb našich uživatelů tak, aby uživatelé mohli aktivně trávit svůj volný čas, zapojit se do 
společenského života v domově pro seniory i mimo něj a udržet se v duševní i fyzické pohodě 
(např.: činnosti v zájmové a keramické dílně, besedy se zajímavými lidmi, koncerty, společenské 
akce, muzikoterapie apod.) 

- Mezinárodní projekty 
Organizace se aktivně zapojuje do spolupráce s jinými subjekty (školy, zařízení sociálních služeb, 
sdružení lidových řemesel) v rámci mezinárodních projektů financovaných z prostředků EU 
(Projekt partnerství v rámci programu Grundtvig, projekt „Lidové řemeslo-šance pro každého“ 
v rámci programu Erasmus+). Tyto projekty se zabývají řešením témat jako např.: integrace 
zdravotně postižených osob nebo zvýšení sebevědomí a optimismu u seniorů a spočívají na 
vzájemné výměně zkušeností, postupů a metod uplatňovaných při práci se seniory a zdravotně 
postiženými osobami. 

Tyto příklady jsou pouze jedny z mála, v rámci kterých naše organizace se ve své činnosti zapojuje 
do realizace opatření v oblasti sociálního začleňování osob se zdravotním postižením. 

 
Ing. Januš Foltyn 

ředitel Centra sociálních služeb Český Těšín 
 

 

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších 
 

Nové „Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje“ vzniklo díky 
velké podpoře a příkladné spolupráci města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje v Hradci 
Králové – Věkoších. Jeho výstavba byla financována z ROP Severovýchod, městem Hradec Králové a 
Královéhradeckým krajem. Náklady na vybudování tohoto centra včetně vybavení dosáhly výše 
bezmála 44 miliónů korun.  

Nově vybudované centrum je ojedinělé v rámci České 
republiky a má za úkol pomáhat osobám ohroženým 
sociální exkluzí v zapojení do běžného života. Nová budova 
centru umožní vytvořit ucelený systém poradenství, 
intenzivní rehabilitační program, počítačové kurzy a další 
programy orientované na přípravu na zaměstnání osob se 
zdravotním postižením na běžném trhu práce. V novém 
centru bude také možné vyzkoušet si různé druhy sportů a 
aktivit volného času, které budou klienty motivovat a 

inspirovat k dalšímu aktivnímu životu. Cílem je pomoci občanům se zdravotním postižením 
zvládnout počáteční období při zhoršení zdravotního stavu, zaměřit se na zlepšení fyzické i psychické 
kondice a zůstávat průvodcem a oporou při řešení problémů v průběhu dalšího života. 

Služby Centra nejsou určeny pouze občanům se zdravotním postižením, ale také zdravé veřejnosti, 
pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách, zaměstnavatelům, základním, středním, vyšším 
odborným a vysokým školám a také široké laické i odborné veřejnosti. 
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Sociální poradenství 

V Královéhradeckém kraji poskytují regionální pracoviště Centra pro integraci osob se zdravotním 
postižením široce dostupné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením bez 
ohledu na druh, rozsah zdravotního postižení a věk.  

 

Centra zajišťují tyto služby: 

 Základní sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech 
řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a 
nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, 
vzdělávání, sociálně právní ochranu. 

 Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje 
externí odborník). 

 Psychologické poradenství, finanční poradenství, atd. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Uživatelům této služby je nabízen denní program ve formě skupinové psychoterapie, pracovní 
terapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, terapie tancem, nácvik základní obsluhy PC a 
kurzy anglického jazyka. Sociální pracovnice podává klientům informace ze sociální oblasti a o 
možnostech zaměstnání, v případě potřeby pracovníci centra zajistí konzultaci lékaře nebo 
psychologa.  

Psychorehabilitační kurzy 

Jednou ze specifických činností, rozvíjejících základní sociální rehabilitaci, jsou dlouhodobé i 
krátkodobé psychorehabilitační a rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením všeho 
druhu. Jejich posláním je především obnovovat a udržovat návyky a oblasti činností, umožňujících 
občanovi se zdravotním postižením nezávislý život. Pro mnohé osoby se zdravotním postižením jsou 
tyto akce jedinou příležitostí k výměně zkušeností a získání dalších dovedností.  

Akce sociální rehabilitace 

Tento projekt má za úkol přispět k rozvíjení činností osob se zdravotním postižením a naučit je 
takovým dovednostem, které jsou potřebné pro kvalitní život a integrace do zdravé společnosti.  

Půjčovna a prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po 
úrazech, operaci, seniory nebo občany se zdravotním postižením. Jedná se např. o polohovací 
postele, elektrické i mechanické invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace, 
schodolezy a další pomůcky. Pro zapůjčení pomůcek NENÍ NUTNÉ jejich předepsání lékařem. CÍLEM 
JE zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně 
pečující. Půjčovna má za cíl maximálně podpořit samostatnost osob se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním a zvýšit tak kvalitu jejich života. Řeší zejména otázku okamžité potřeby 
kompenzačních pomůcek. Pomůcky jsou určeny pro krátkodobou výpůjčku ve chvíli, kdy ještě 
nemáte k dispozici vlastní pomůcku či Vaše pomůcka byla poškozena či zničena. 

Veškerou činnost v „Centru pro integraci osob se zdravotním postižením“ budou moci využívat 
všechny osoby se zdravotním postižením z Hradce Králové, blízkého okolí a také i 
Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o integrační centrum, umožníme přístup 
do centra i zdravé veřejnosti, především ve spolupráci s místní samosprávou. 

          

Mgr. Jiří Morávek 

          ředitel CIOZP 
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Zpráva o provádění úmluvy OSN o právech osob  
se zdravotním postižením 

 

V EU žije podle odhadů 80 mil. osob se zdravotním postižením. Z toho 46 miliónů tvoří 
ženy. Listina základních práv a svobod EU výslovně zakazuje ve článcích 21 a 26 diskriminaci na 
základě zdravotního postižení a stanoví rovnou účast osob se zdravotním postižením na životě 
společnosti. EU ratifikovalo úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a orgán OSN 
proto monitoroval, jakým způsobem EU plní své povinnosti v této oblasti.  

U osob se zdravotním postižením stále přetrvávají problémy s přístupem na trh práce. 
Rozdíl v zaměstnanosti proti osobám, které nejsou zdravotně postižené, je 22%, u žen jde o 21%. 
To výrazně ztěžuje snahu žít aktivní, nezávislý život.  

Bylo konstatováno, že EU nevedla formální konzultace s organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením v roce 2015 při sestavování zprávy o pokroku. Žádá proto 
organizace zastupující tyto osoby, aby se aktivně zúčastnili při příštích přezkumech. EU je 
vyzývána k ratifikaci opčního protokolu k úmluvě ke zprávě osob se zdravotním postižením. 
Komise je vyzývána, aby při hodnocení sociální situace ve členských státech vzala v potaz sdílený 
závazek EU k vybudování bezbariérové Evropy. Požadavků na bezbariérovost ve všech oblastech 
je ve zprávě mnoho, jde o dopravu, politická práva i tísňová volání. Nebude jednoduché 
zpracovat alespoň harmonogram uvedení všech požadavků do života EU.  

Zpráva žádá příslušné orgány členských států, aby připravily strategie na zvyšování 
povědomí o právech osob se zdravotním postižením v odvětví dopravy a cestovního ruchu, aby 
usnadnili odborné školení zaměstnanců.  

Zpráva vítá návrh evropského aktu přístupnosti, v němž mají být zahrnuty možnosti 
účinného a přístupného vymáhaní přístupnosti zboží, služeb i budov. Mají zde být i mechanismy 
pro podávání stížností na úrovni členských států. Komise a členské státy jsou vyzvány k zajištění 
tísňového volání 112 a systému pokročilé mobilní lokalizace AML. U politických práv, která jsou 
považována za jedny ze základních, by vedle účasti na volebním aktu měly být zajištěny volební 
materiály ve znakové řeči, Braillově písmu a snadno čitelné materiály. Jde i o odstranění 
překážek pro ty občany se zdravotním postižením, kteří si přejí kandidovat ve volbách.  

Komise a Rada jsou naléhavě žádány, aby se více zabývaly při přezkumech nařízení EU 
potřebami lidí se zdravotním postižením. Jde například o práva cestujících v různých druzích 
dopravy. Zpráva dále zdůrazňuje, že již v roce 2010 do roku 2020 v evropské strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením se EU zavázala k bezbariérové Evropě. Nástroj pro propojení 
Evropy (Connecting Evrope Facility) může poskytnout finanční příspěvek na opatření 
v městských oblastech a opatření na zlepšení přístupnosti pro osoby s určitým druhem 
postižení. Tento příspěvek může dosáhnout až 10 % nákladů na adaptaci. 

 Požadavků na různá opatření i povinností členských států je ve zprávě celá řada. Záleží 
na každém jednotlivém občanovi, jak se podaří úkoly obsažené v této zprávě uvést do života.  

 
 

       Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. 
poslanec Evropského parlamentu 
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Nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování 
minimální mzdou 

 
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. | e-mail: buryová@opf.slu.cz 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
 

Abstrakt: 
Tématem článku je diskriminace zdravotně postižených zaměstnanců v odměňování minimální 
mzdou. Cílem článku je navodit diskuzi v otázkách rozdílu minimální mzdy mezi zaměstnanci a 
zdravotně postiženými zaměstnanci. Jde o diskriminaci nebo ekonomickou nutnost? Jak v této 
souvislosti může být chápáno sociální podnikání, které v současné době má v České republice velký 
význam pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením? 
 
Klíčová slova: 
Sociální politika, diskriminace, minimální mzda, zaměstnanci, lidé se zdravotním postižením 
 
Představení subjektu: 
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. přednáší na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Jejím odborným 
zaměřením je sociální politika a sociální práce. Autorka článku dlouhodobě spolupracuje 
s TRIANONEM, z.s., zejména ve spolupráci při pořádání konferencí „Bez barér bez hranic“. 
 

Úvod 

Česká republika patří k tzv. sociálně demokratickým typům sociálního státu. Hlavním principem 
její sociální politiky je princip spravedlnosti. (Krebs, 2015) K tomuto principu se váže především 
zabránění diskriminace v oblasti přístupu ke zdraví, ke vzdělávání a k přístupu na trh práce. S tím 
souvisí i antidiskriminační opatření, která se váží na odměňování za vykonanou práci. V této 
souvislosti platí i funkce sociální politiky, zejména funkce ochranná, homogenizační a 
preventivní. (Durdisová, 2005) Chrání občana státu před negativními vnitřními i vnějšími vlivy, 
které by mohly destabilizovat jeho životní úroveň (ohrožení zdraví, chudoba, sociální vyloučení 
apod.). V této souvislosti jsou některá rozhodnutí české vlády velice rozporuplná. Příkladem je 
právě výše minimální mzdy u zdravotně postižených zaměstnanců. V úvodu je třeba si definovat 
minimální mzdu a její funkce. 

Minimální mzda je nejnižší možná mzda, kterou je povinen zaměstnavatel v podnikatelské sféře 
poskytovat zaměstnanci za práci. Smyslem stanovení minimální mzdy je ochrana jak 
zaměstnance, tak zaměstnavatele. Minimální mzda má plnit funkci sociálně-ochrannou, která 
má zajistit, aby příjmy neklesly pod sociálně akceptovatelnou úroveň a funkci ekonomicko-
kriteriální, která má motivovat k vyhledávání práce namísto příjmu sociálních dávek a má být 
ochranou proti nekalé soutěži, vzniklé výplatou příliš nízkých mezd. (Arnoldová, 2012, Krebs, 
2015) 

 
Hlavní problematika 

Od roku 1991, se vznikem minimální mzdy, byl už stanoven rozdíl mezi minimální mzdou u 
zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením. Cílem byla především motivace 
zaměstnavatelů, aby zaměstnávali osoby se zdravotním postižením a ony tak našly uplatnění na 
trhu práce. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. byla od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 výše 
minimální mzdy 9 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní 
pracovní době 40 hodin. U zaměstnance, který je v invalidním důchodu byla její výše 8 000 

mailto:buryová@opf.slu.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnavatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
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Kč/měsíc. O 1 200 korun méně! V roce 2016 je již rozdíl obou minimálních mezd menší a činí 600 
korun (minimální mzda zam. je 9 900 korun a zdravotně postižených 9 300 korun).  

Vláda a zástupci zaměstnavatelů si nižší minimální mzdu u osob se zdravotním postižením 
zdůvodňují tím, že zdravotně postižení lidé již pobírají od státu invalidní důchod, tzn., že jsou i 
jinak finančně zabezpečení a druhým důvodem je snížená pracovní výkonnost a vyšší nemocnost 
těchto zaměstnanců. Jako třetí důvod uvádějí větší šance zdravotně znevýhodněných na českém 
trhu práce, zejména jejich zaměstnatelnost v podnikové sféře. Tento přístup je ale v rozporu 
s lidskými právy a je silně diskriminační!  

 
Diskuse 

Rovný přístup na trhu práce a zajištění rovných podmínek je jedním z hlavních úkolů sociální 
politiky každého sociálního státu, tedy i České republiky. Vytváření rozdílů v minimální mzdě lze 
zdůvodnit jen ekonomicky. Společensky a v souladu s etikou moderní společnosti už ne. Je třeba 
si uvědomit, že snížením minimální mzdy se snižuje společenský status zdravotně postižených 
lidí ve společnosti a jejich pracovní výkon jako méně významný. Dalším problémem může být i 
chápání sociálního podnikání. Vytvářejí se sociální podniky za humánním účelem pomoci 
handicapovanému člověku? Nebo se vytvářejí za účelem levnější pracovní síly? Které hledisko 
převažuje: ekonomická prospěšnost nebo společenská odpovědnost?  

Proti rozdílu minimální mzdy v České republice protestuje nejen odborná veřejnost a zdravotně 
postižení lidé. Svou nespokojenost projevila i ombudsmanka České republiky Anna Šabatová, 
která se v souvislosti s touto diskriminací už obrátila na Ústavní soud.  

 
Prameny: 
ARNOLDOVÁ, A. 2012. Sociální zabezpečení I. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3724-9.  
DURDISOVÁ, J. a kol. 2005. Sociální politika v ekonomické praxi. VŠE Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0850-
8. 
KREBS, V. 2015. Sociální politika. Společnost Wolters Kluwers (ASPI). ISBN 978-80-7478-921-2. 
POTŮČEK, M. 2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 8086429504. 
 

Sociálním podnikáním k úspěšné inkluzi osob se zdravotním postižením 

Hlavním cílem Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. je podpora rozvoje sociální 
ekonomiky na území Moravskoslezského kraje. Sociální podnikání představuje jeden z 
významných nástrojů pro úspěšné zapojení osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením do 
běžného života. V současné době členové klastru zaměstnávají celkem 904 zaměstnanců, z toho 
489 osob s tělesným postižením.  

Činnost klastru SINEC je podporována rovněž i z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který 
pravidelně přispívá na provoz klastru i konkrétní projekty jeho členů, které jsou zaměřeny na 
podporu zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Toto strategické partnerství je 
každoročně neustále prohlubováno a klastr SINEC dnes nabízí Moravskoslezskému kraji a jeho 
příspěvkovým organizacím aktivní součinnost v oblasti zajištění náhradního plnění dle zákona č. 
435/2004 o zaměstnanosti.  

Z pohledu efektivní sociální inkluze osob se zdravotním postižením se členové klastru dají 
rozdělit do dvou skupin.  
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Jedna skupina je reprezentována sociálními podniky, které na území Moravskoslezského kraje 
v celkovém součtu zaměstnávají několik set osob se zdravotním postižením a pomáhají jim tímto 
způsobem zařadit se do běžného života. Tito zaměstnanci zastávají v sociálních podnicích 
nejrůznější pracovní pozice – od dělnických profesí až po administrativní činnosti i střední 
management. Jejich zaměstnavatelé – členové klastru vždy důsledně dbají na to, aby tyto 
sociálně znevýhodněné osoby získaly takové zaměstnání, které jim umožní co nejvíce eliminovat 
jejich zdravotní hendikep a využívat jejich potenciál tak, aby mohli zastávat plnohodnotná 
pracovní místa.  

Druhou početnou skupinu tvoří členové klastru – neziskové organizace, které zajišťují v rámci 
své činnosti rovněž i sociálně-aktivizační služby. Tímto pomáhají zdravotně postiženým osobám 
postupně získat zpět jejich sociální status a připravit je na vstup do nového zaměstnání – často 
na zkoušku právě v sociálních podnicích. 

 

Významnou aktivitou členů klastru SINEC je nabídka náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 
o zaměstnanosti, ve kterém má nejen firemní, ale bohužel často i veřejný sektor 
v Moravskoslezském kraji stále velké rezervy. 

Od roku 2013 se počet členů klastru SINEC postupně zvyšuje a k 30. 6. 2016 již má 43 členů. 
Jedná se zejména o nově založené sociální podniky, které využívají podpory klastru v oblasti 
odborného poradenství a prosazování jejich záměrů ve společných projektech. 

Příkladem úspěšného propojení zaměstnávání zdravotně postižených osob a nabídkou služeb 
zejména této ohrožené skupině je jeden ze zakládajících členů klastru - společnost TRIANON z.s., 
která tyto osoby jednak zaměstnává, ale zároveň nabízí své kapacity na zpracování projektů 
zaměřených na zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Klastr SINEC přispívá k zaměstnávání zdravotně postižených osob i prostřednictvím 
individuálních projektů, které jsou zaměřeny na sociální inkluzi osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Od 1. 10. 2016 bude zahájen 3letý projekt „Stabilizace Klastru sociálních inovací a 
podniků SINEC a podpora jeho členů“, který má za cíl zajistit stabilitu managementu, nastavení 
strategických dokumentů Klastru a jeho vyšší profesionalizaci. Výsledkem bude funkční 
organizace zastřešující více než 60 členů, která bude schopna významně přispět k efektivní 
inkluzi osob ohrožených sociálním vyloučením, a to včetně osob se zdravotním postižením nejen 
na území Moravskoslezského kraje. 

 

Ing. Martin Špetla 
manažer Klastru sociálních inovací a podniků SINEC 
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Sociálním podnikáním k úspěšné inkluzi osob se zdravotním postižením 

Změna pohledu veřejnosti na osoby se zdravotním postižením a mnoho otevřených možností přináší 
např. sociální inkluze. Sociální Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé se zdravotním 
postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení. 
Inkluzivní postoj spočívá v přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti, právech a 
povinnostech. V inkluzivním přístupu jsou tedy osoby se zdravotním postižením zapojovány do 
všech běžných činností jako lidé bez postižení. Pokud je to možné, nejsou při sociální inkluzi 
využívány žádné speciální prostředky a postupy, v opačném případě hovoříme o integračních 
postupech, které spočívají právě v zajištění speciálních prostředků, podpory a péče pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Jedním z významných prvků inkluze je sociální podnikání, které lze vnímat jako nástroj sociální 
inovace. Pokud mluvíme o sociálních inovacích, nejedná se pouze vždy o nové nápady, ale jedná se 
o změny či úpravy již existujících řešení, přístupů a systémů. Tím sociální inovace nabývají podoby 
nových služeb, iniciativ nebo organizací, případně nového přístupu v distribuci sociálních služeb.  

Sociální podnikání v současné době získává na popularitě, a to jak ve světě, tak i v České republice. 
„Sociální podnikatelé“ provozují činnosti, které prospívají společnosti nebo specifické skupině lidí a 
upřednostňují uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů. Sociální podnik hraje v 
rámci podnikatelské sféry důležitou roli a zároveň akcentuje sociální rozměr podnikání, čímž může 
dojít k vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tím se naplňuje veřejně 
prospěšný cíl a zabraňuje tak společenskému vyloučení osob se zdravotním postižením. Sociální 
podnikání může být také spojováno s jakoukoliv aktivitou nestátních neziskových organizací.  

Primárním cílem sociálních podniků bývá společenská prospěšnost, bez ohledu na zisk a 
udržitelnost. Spoléhající se na solidaritu, dary, příspěvky a dobrovolnickou práci.  

V současné době funguje v ČR cca 200 sociálních podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které 
podnikají snad ve všech oblastech hospodářství (výroba i služby všeho druhu). Jedná se o úklidové 
služby, kavárny, cukrárny, restaurace, výrobní i zpracovatelské podniky, atp. Některé oblasti úzce 
souvisí se sociálními službami, kdy se uživatelé díky podnikání připravují na samostatný život 
v přirozeném prostředí. 

Centrum sociálních služeb Hrabyně je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, 
která již od roku 1973 prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých pobytových sociálních služeb 
poskytuje ubytování, celodenní stravování, 24hodinovou podporu a pomoc a základní zdravotní péči 
zajištěnou kvalifikovanými všeobecnými zdravotními sestrami osobám s tělesným postižením starší 
18 let, které mají sníženou soběstačnost a jejich životní situace vzhledem k těžkému tělesnému 
postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit 
pomocí terénních nebo ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí.  

K dnešnímu dni žije v zařízení 168 uživatelů sociálních služeb (obyvatel), kteří využívají pobytovou 
sociální službu v domově pro osoby se zdravotním postižením a 2 obyvatelé se připravují na 
samostatný život v přirozeném prostředí v tzv. „cvičném bytě“ v budově SBDI Hrabyně. Od roku 
2007 CSS Hrabyně poskytuje krátkodobou pobytovou - odlehčovací službu na jednom 
jednolůžkovém pokoji pro ženy a jednom jednolůžkovém pokoji pro muže a od roku 2014 poskytuje 
CSS Hrabyně sociální rehabilitaci v Centru sociálně rehabilitačních služeb v Hlučíně s kapacitou 8 
uživatelů. 

Tito obyvatelé se běžně zapojují do každodenních činností jako jejich vrstevníci, kteří žijí 
v přirozeném sociálním prostředí.  

         Mgr. Lucie Jordánová 
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POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE 
W REPUBLICE CZESKIEJ 

POLSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. 

 

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej (PTM) już ponad dziesięć lat współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Trianon z Czeskiego Cieszyna. Dzielimy się regularnie ze swymi 
doświadczeniami i służymy wzajemną radą i pomocą w rozwiązywaniu biurokratycznych 
zawiłości naszej działalności. Można powiedzieć, że nasza współpraca, to chęć niesienia pomocy 
wszystkim, którzy jej w jakiejkolwiek formie potrzebują. 

Polskie Towarzystwo Medyczne kontynuuje działalność Klubu Medyka założonego 7.11.1975 
przy ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Jest jednym z 
najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Do tej pory 
odbyło się 406 spotkań. Wydaliśmy pięć publikacji przypominających martyrologie oraz 
promujących osiągnięcia naszych lekarzy. 

Od roku 2005 współpracujemy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Rybnika. Na 
wiosnę 2016 mieliśmy możliwość uczestniczenia w kilku ciekawych seminariach w Rybniku. 
Usmażyliśmy też razem jajecznicę z 160 jaj. 

06.11.2015 odbyło się 400-setne spotkanie od założenia Klubu medyka, na którym 
przypomnieliśmy sobie 40 lat działalności. Spotkanie zaszczycił Konsul Generalny RP w Ostrawie 
pan Janusz Bilski. 

17.02.2016 wreszcie dobiegł do końca ponad roczny maraton przerejestrowania naszego 
stowarzyszenia i możemy się chlubić zaszczytnym "z.s.". Ponowna rejestracja to niekończąca się 
przygoda, konsekwencją tego aktu była konieczność zmiany pieczątki i ponownego 
uwierzytelnienia prawa do dysponowania kontem bankowym. Ciekawe, ile dalszych 
biurokratycznych nonsensów i wydatków nas w związku z tym jeszcze czeka. Nie dziwi więc nikłe 
zainteresowanie młodych ludzi pracą społeczną. 

Tym, którzy nie czują się dodatkiem do komputera, szczególnie, że w literaturze fachowej 
pojawia się coraz więcej doniesień związanych z nową formą demencji – demencji cyfrowej, 
nasze spotkania dają możliwość poszerzania horyzontów nie tylko ściśle związanych z 
medycyną.  

W doborze tematów naszych spotkań niejednokrotnie znajdujemy inspirację u naszych 
przyjaciół ze Stowarzyszenia Trianon czy Rybnickiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. 

Z postępującymi zmianami społecznymi od demokracji do biurokracji coraz bardziej cennym 
aktywem są dobrzy przyjaciele i znajomi. Mamy nadzieję, że nasze towarzystwo również w 
przyszłości pozostanie takim miejscem, gdzie te wartości będą doceniane i pielęgnowane. 

 
30. 6. 2016 

 
MUDr. Josef Słowik 

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej  
Komenského 4, 737 01 Český Těšín, Česká republika  
WWW: http://www.medics.cz/ptmrc    
E-mail: ptmrc@atlas.cz  

http://www.medics.cz/ptmrc
mailto:ptmrc@atlas.cz
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Nelze nekomunikovat 

Název příspěvku vznikl před mnoha lety, kdy jsem do těšínského Trianonu začal zprvu nepravidelně jezdit 

kvůli mnoha rozličným okolnostem, které toto malé technické stavení a lidé v něm činní utvářeli. Činnosti 

různé, leč mému rozpoložení blízké a lahodící, rozvážné i akční, manuálně i duševně zaměřené často bez 

adekvátní zpětné návratnosti, místní zdroje vědomostní a znalostní vyčerpávající v privátní prospěch a 

nezapomenutelného budování pochybné velikášské kariéry. 

Pocity prosté sounáležitosti mi kazila jen obtížně překonávaná vzdálenost mezi našimi městy. Při 

trestuhodném spoléhání se na teprve se rodící sítě mobilních operátorů a internetovou infrastrukturu, 

která se již na začátku toho tisíciletí jevila jako atraktivní alternativa pro operativní setkávání se bez 

ohledu na čas a prostor i počasí, neřku-li na zdravotní stav a kondici. Právě tehdy bylo formulováno rčení 

NELZE NEKOMUNIKOVAT jako bezprostřední reakce na nedostatečné splnění některého z průběžných 

dílčích úkolů s nebezpečím z prodlení, dopadající na projekt, zaměstnávající OZP. 

Postupem času s nárůstem získaných zadání pracovních činností získáváme cennou zkušenost v tom, že 

schopnost komunikace je stejně důležitá, ne-li důležitější, jako tradiční, školou získaná gramotnost. 

Vzpomeňte si na Slabikáře a metodu postupného smysluplného skládání slabik, slov a vět. Ta 

oboustranná smysluplnost je a bude bezpodmínečně nutná, aby vše bylo správně a jednoznačně 

pochopeno bez zavádějících omylů a nedorozumění. Pracovní postupy zpravidla neoplývají slohovou 

pestrostí, natolik příznačnou pro náš mateřský jazyk, naopak bývají strohé a jednoznačné. To prospívá 

správnému pochopení a následnému bezchybnému provedení zadaného úkolu, což patří k hlavním cílům 

komunikace.  

V posledních letech jsem si na vlastní kůži ověřil, jak kvalitní komunikace ovlivňuje kvalitu života. Krátké 

a jasné sdělení přispívá k rychlejšímu a žádanému splnění přání mnohem efektivněji než slohový 

mnohavětný proslov. Také se tím nezužuje okruh lidí, se kterými lze bezšumově komunikovat. Jaké je 

vaše upřímné rozčarování, když záhy zjistíte, že přes vaši vyčerpávající snahu, komunikace ve vaší 

přítomnosti vázne, až zcela zmlkne a vy se svými oslnivými myšlenkami prakticky předvádíte samomluvu 

a běžnému posluchači nesrozumitelný a často nepochopitelný monolog, který ale vůbec nikoho nezajímá 

- což je nežádoucí výsledek komunikační snahy. Rada - zestručnit a ukáznit tok myšlenek, a to okamžitě 

a navždy!  

Uvedu příklady z mé vlastní produkce, ani v nejhlubší depresi nejsou následováníhodné! 

Při loňské konferenci v Darkově byla má verbální nedisciplínovanost a rozvláčnost eliminována zvolenou 

formou počítačové prezentace na straně jedné a tím, že mi došel dech a tím i slova.  

Další hroznou zkušenost jsem zažil před prázdninami na konferenci v senátu v Praze. Zaskočila mě má 

vlastní kritická reakce na veřejné vystoupení mladíka po DMO, jehož vystoupení bylo emocionálně 

přebustřeno až na samou hranici sociálního vydírání. Výrazná vada řeči naprosto diskreditovala lidskost 

jeho sdělení, takže jsem si opět uvědomil důležitost srozumitelnosti komunikace. 

A do třetice rozhlasová reportáž v domácím prostředí. V tomto případě jsem si až při vysílání našeho 

vstupu vyslechl a uvědomil, jak kvalitní technika znásobuje chyby v komunikaci - až mne vyděsila má 

huhňavost a nesrozumitelnost. Při běžném rozhovoru opravitelné opakováním sdělení, ale 

v rozhlasovém vysílání nelze tuto podstatnou chybu napravit. 

Není tak jednoduché vyjádřit roli dobře zvládnuté komunikace pro úspěšné pracovní uplatnění OZP, 

zvláště v dnešních společenských a technologických podmínkách, lhostejno či doma nebo v zahraničí. 

     

Mgr. Roman Herink, tč. spec. ped. ve výslužbě 
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Realizace projektu para spřežení na Moravské vysoké škole Olomouc 

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D., Ing. Markéta Měřvová, Michaela 
Nováková 

E-mail: eva.sikorova@mvso.cz  

Abstrakt 

Článek determinuje projektovou výuku realizovanou v rámci projektu CSR na Moravské vysoké škole 
v Olomouci. Detailně popisuje jednotlivé kroky řešení projektu. V článku rovněž není opomenut 
význam společenské odpovědnosti firem a integrace osob se zdravotním postižením. 

Úvod 
V projektu realizovaném na MVŠO je využita 

metoda hippoterapie. Při koňské chůzi vznikají 
pohybové impulsy, které působí na člověka. Dle 
Cieslarové (2015) se jedná se o terapeutickou 
metodu probíhající v kontextu citového vztahu ke 
koni. Dalším významem je psychická stránka, kdy 
přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete a 
tělesné teplo působí na člověka (dítě, dospělý 
jedinec) blahodárným a uklidňujícím 
účinkem. Hippoterapie v České republice prozatím 
nepatří mezi oficiálně schválené fyzioterapeutické 
metody a musí být hrazena individuálně z vlastních zdrojů uživatele služby. Vzorem pro spolupráci 
a společenskou zodpovědnost včetně přístupu k lidem se zdravotním postižením je Trianon, z.s., 
jak pro nás pedagogy, tak studenty. Tato spolupráce se datuje od vzniku spolku Trianon a první 
konference Bez bariér bez hranic 2003 a trvá doposud. 

  
1. Determinace projektového úkolu 

Projekt pod názvem „Paraspřežení“ zpracovala studentka MVŠO Michaela Nováková. Při 
vlastní realizaci byli do projektu zapojeni další studenti z MVŠO (Monika Giebischová, Jan Krejčí a 
Ondřej Benkovský). Partnerem projektu byla nezisková organizace Tajemství života a supervizi 
prováděla Mgr. Šárka Štveráková.  

Podnětem k realizaci projektu byla (Nováková, Giebischová, Krejčí a Benkovský, 2016) 
„myšlenka využití tažných teplokrevných a chladnokrevných koní. Tažní koně svou silou a ochotou k 
tažné práci jsou schopni pomoci tělesně postiženým a hlavně vozíčkářům nacházet další a případně 
nové metody rehabilitace a dopravit je tam, kde by se oni sami jinak nedostali, např. do zámeckých 
parků, kde jsou cesty vysypány štěrkem, skanzeny, volná příroda jak v letním, tak i v zimním čase. 
Inspirace pro realizaci projektu byla nalezena v Anglii, kde se činností zabývají již od roku 2007. Tento 
projekt byl původně vytvořen pro nově zbudovaný soukromý hřebčín. Z důvodu nedostatku 
odborného personálu se však záměr zde neujal.“ Díky projektu CSR se rozhodla studentka nápad 
opětovně realizovat a pokračovat v něm.  

Jmenovaný projekt řeší více problémů současně. Prvním z nich je volný pohyb osob na 
invalidním vozíku ve volné přírodě po nezpevněných komunikacích v průběhu celého roku. Vozík 
tažený koněm je schopný osoby se zdravotním postižením přepravit na zvolená místa a odpovídající 
z hlediska přepravní bezpečnosti. Důležitou součástí je najížděcí rampa. Zároveň je řešen problém 
tělesné nadváhy přepravované osoby, neboť klasická hipporehabilitace neumožňuje aplikaci terapie 
osob se zvýšenou hmotností. Celá myšlenka je postavena na skutečnosti ponechat výše uvedené 
osoby na jejich invalidním vozíku, na který jsou zvyklí a již dále s nimi nemanipulovat.  

mailto:eva.sikorova@mvso.cz
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Cílem projektu je společně s občanským sdružením Tajemství života nabídnout další volno-
časovou aktivitu pro imobilní osoby, která umožní podívat se také na místa v přírodě, kam by se jinak 
nedostaly (forma inkluze) (Nováková, Giebischová, Krejčí a Benkovský, 2016).  

 
2. Přínos projektu 

Projekt je navržen pro imobilní občany (na invalidním vozíku i pro mentálně postižené). 
Umožňuje osobám se zdravotním postižením při pobytu v přírodě rehabilitovat, zlepšovat držení těla 
a koordinovat pohyby.  

 
3. Realizace projektu 

Projekt byl realizován dne 25. 5. 2016 v 17:00 hodin v zámeckém parku v Čechách pod 
Kosířem. Zde byli pozváni vozíčkáři, ředitelka O. S. Tajemství života, novinář z prostějovského 
večerníku a profesionální fotograf. Tento park byl vybrán pro krásnou přírodu, která je zde, pro 
demonstraci špatného pohybu vozíčkářů po tomto parku z důvodů vysypaných cest jemným 
kamenivem a terénní převýšení. Následně pro dobrou dostupnost a parkování aut (Nováková, 
Giebischová, Krejčí a Benkovský, 2016). 

 
Závěr 

Největší odměnou všech zúčastněných byla spokojenost a úsměv na tváři těch, pro které byla 
akce určená. Celý tým si odnesl z akce nové zkušenosti jak z organizování celé akce, tak se naučil jak 
doprovázet tělesně postižené a jak k nim přistupovat. 

Je zřejmé, že ne všichni lidé jsou stejní, ale měli by mít stejná práva a šance. Postižení lidé by 
i přes svůj handicap měli být schopní plnohodnotného života s vědomím, že je jim nabídnuta 
možnost zapojit se do společnosti v rozsahu, jaký oni sami chtějí. Nemůžeme ale přehlížet, že jsou 
odlišní, že mají odlišené potřeby. Pokud bychom před tímto faktem zavírali oči, nikdy bychom 
integrace (resp. inkluze) nedosáhli. Podmínkou integrace je totiž vytvoření takových podmínek pro 
zdravotně postižené spoluobčany, aby byli schopni se do společnosti zapojit a žít důstojný 
a plnohodnotný život. A tyto podmínky lze vytvořit pouze tehdy, pokud si odlišnost uvědomíme a 
dostatečně definujeme.  

 

 

Senioři a studenti v Českém Těšíně 

Senioři v Českém Těšíně si již zvykli na podporu ve své snaze seznamovat se 
s novými komunikačními technologiemi prostřednictvím studentů, kteří jim 
trpělivě vysvětlují základní i pokročilé znalosti. Senioři se na své mladé 
lektory - studenty vždy velmi těší, protože kromě vědomostí je nabíjejí svou 
mladickou lehkostí. Studenti se zase učí trpělivosti a také uvažují i o tom, jak 
vypadá stáří. Senior Internet Euro Klub, ve zkratce SIEK, je projekt, který 

odstartoval v roce 2004. Nejdříve lekce probíhaly v Domově pro seniory v Českém Těšíně a každoročně 
se tam se seniory dodnes setkáváme. V krátkém období jsme také zabezpečovali SIEK v kulturním domě 
TRISIA v Třinci, v Domově seniorů v Nýdku a v Knihovně při ZŠ Svibice. Později se SIEK rozšířil a stále trvá 
na Gymnáziu Josefa Božka, kde se senioři učí v počítačové učebně. Projekt běží bez přestání a koná se v 
průběhu školního roku jedenkrát v týdnu. Nepočítáme, kolik seniorů prošlo kurzem za uplynulých 12 let, 
ani kolik studentů se vystřídalo v přínosném setkávání generací seniorů s generací studentů. Odměnou 
je nám spokojenost všech. Nový školní rok se budou senioři se studenty setkávat v Domově pro seniory 
a na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně. Po celou dobu trvání projektu nám finančně pomáhá 
město Český Těšín. 

Dana Vojnarová 
místopředsedkyně TRIANON, z.s. 
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Fotogalerie 
 

Titulní strana – pohled na nové pracoviště Digitalizace a skartace 
 

1-4 13. mezinárodní konference BEZBARIÉR BEZ HRANIC® 2015 se konala v Rehabilitačním 
 sanatoriu Lázní Darkov, a.s. a na Slezské univerzitě OPF Karviná. O své praxi a zkušenostech 
 integrace přednášeli partneři z Česka, Polska a Slovenska. 

5-6 Dne 15. 4. 2016 proběhla 13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické 
 zdroje v teorii a praxi“ v ZST v Cieszynie. Studenti zde prezentovali 18 projektů a 11 funkčních 
 modelů orientovaných na energie budoucnosti. Odborná komise složena z odborných 
 konzultantů a pedagogů ocenila autory nejlepších prezentací a modelů věcnými dary. 

7-10 Studenti separovali v kolektivu zdravotně znevýhodněných zaměstnanců spolku TRIANON 
 elektronický materiál a plasty v rámci dvoutýdenní praxe. V průběhu projektového dne 
 zpracovali také fiktivní projektový záměr a v závěrečný den praxe sestavili pod odborným 
 dohledem vlastní solární kolektor v rámci tradičního happeningu na téma energetické 
 bezpečnosti domů, obcí, měst a regionu konaného 29. 7. 2016 v SVMC. 

11-14 Záměrem happeningu bylo objasnit veřejnosti a mládeži smysl využívání energie ve vztahu 
 k životnímu prostředí a kvalitě života. Účastníci se dozvěděli zajímavosti z oblasti moderních 
 technologií a energetické soběstačnosti.  

15-16 Dne 10. 9. 2016 se uskutečnil dobrovolnický den Třineckých železáren ve spolku TRIANON. 
 Skupinka zaměstnanců TŽ se pustila do mytí oken a výmalby kancelářských prostor. 
 Děkujeme! 

17-24 Fotky ze zákulisí provozu I a provozu II Separace pro recyklaci zobrazují zaměstnance spolku 
 TRIANON při mletí plastu, vyplňování dotazníku spokojenosti zaměstnanců, separaci 
 elektronického materiálu v dílně a třídění plastu na dvoře. 

25-26 Ve spolku TRIANON se v dubnu 2016 konalo oficiální zahájení činnosti nového pracoviště 
 Digitalizace a skartace za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, Třineckých 
 železáren, místních knihoven a televize Polar. Pracoviště vzniklo za účelem podpory 
 pracovního uplatnění vzdělaných žen se zdravotním handicapem. Špičkové vybavení 
 provozu bylo pořízení z dotací a grantů z MMR, MSK a NF Prazdroj lidem. Děkujeme! 

27-28 Zaměstnankyně spolku TRIANON digitalizují velkoformátové dokumenty a časopisy na 
 multifunkčním zařízení Xerox a knižním skeneru BookEye. Skartace dokumentů probíhá na 
 velkokapacitní skartovačce se stupněm zabezpečení 3. Spolek nabízí také úpravu 
 naskenovaných dokumentů v profesionálním softwaru a digitální archivaci dokumentů 
 na cloudovém úložišti. Všechny služby poskytuje v režimu náhradního plnění. 

29-30 V roce 2016 se TRIANON spolupodílí s vedoucím partnerem projektu ESÚS TRITIA a 
 ostatními partnery na realizaci projektu „Tourism for all“. Cílem projektu je propagace 
 myšlenky univerzálního projektování neboli „Design for all“. V červenci 2016 proběhla 
 v Žilině výstava prezentující příklady dobré praxe a vhodná řešení služeb, produktů a 
 informací v oblasti přístupnosti budov korespondující s myšlenkou univerzálního designu. 

31-32 Při příležitosti konání 12. ekoworkshopu k završení ekoaktivit 2015 se hodnotily výsledky 
 aktivit programu Dni energie na Olši/Olzie za účasti starosty města Český Těšín Ing. Víta 
 Slováčka, Mgr. Bc. Jany Harmanové z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pedagogů 
 místních základních a středních škol.  
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Z činnosti jedné školy zřizované Moravskoslezským krajem 
 

Abstrakt: 
Článek pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o aktivitách žáků, které 
během roku ve škole zažili. Zároveň obsahuje přílohy, ve kterých jsou vyjádřeny názory žáků a jejich 
rodičů. 
 
 Škola zabezpečuje širokou nabídku speciálně pedagogické péče na Třinecku a Jablunkovsku. 
Respektujeme tímto základní dokument právního řádu Ústavu České republiky, která zajišťuje v 
Listině práv a svobod právo všech dětí na vzdělávání. 

 Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělání a výchovu dětí a žáků podle 
vzdělávacích programů.  

 Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu: poskytuje předškolní vzdělávání, poskytuje 
základní vzdělávání, poskytuje základy vzdělávání, poskytuje přípravu na vzdělávání, poskytuje 
střední vzdělávání, poskytuje zájmové vzdělávání, zabezpečuje stravování dětí a žáků, zabezpečuje 
stravování vlastním zaměstnancům organizace. 

 Během školního roku kromě speciálně pedagogického vzdělávání mohou děti a žáci prožít 
mnoho zajímavých a poutavých školních akcí a projektových dnů. 

 Mezi nejzajímavější akce pro ty nejmenší patřila např. terapie loutkou, kdy Evropský spolek 
pro OZP ve spolupráci s divadlem loutek Theatr ludem Ostrava zabezpečil pro menší děti 
terapeutické tvořivé dílny. Děti se nemohly dočkat na své oblíbené loutky pana Barvičku a slečnu 
Mašličkovou. Terapeutické dílny se uskutečňovaly pravidelně od března do května a měly u dětí a 
žáků obrovský úspěch. 

 O tom, s jakou zručností fotoaparát využívají lidé s handicapem, jsme se mohli přesvědčit na 
výstavě, která navazuje na III. mezinárodní foto dílny v polském Trzemesznie 2015, kterých se 
pravidelně účastní naši žáci s jejich rodiči. Tuto velkolepou akci nám zajistil Trianon, z.s., za což jsme 
mu nesmírně vděčni. Výstupy těchto fotografických dílen – nádherné fotografie z plenéru, byly 
vystaveny v Těšínském divadle. Autory těchto fotografií jsou i někteří žáci naší školy. Tito žáci měli 
možnost vidět dílo vlastních rukou ve výstavní síni.  

 Nezapomenutelné jsou i taneční žáků střední školy. Závěrečná kurzu tance a společenského 
chování pod vedením tanečního mistra třineckého Klubu Elán proběhla v restauraci Zobawa ve 
Vendryni, kde naši žáci předvedli klasické i moderní tance. Toto nadšení ve víru tance a příjemnou 
atmosféru - se zájmem a dojetím zachytili i reportéři ČT Ostrava a naši žáci se měli možnost vidět ve 
veřejnoprávní televizi. 

Na závěr cituji vyjádření našich absolventů na pobyt v této škole. 

Vážení učitelé, dneska máme slavnostní zakončení a chtěli bychom se s vámi rozloučit a taky zavzpomínat na 
roky minulé.  

Chtěli bychom poděkovat naší paní třídní učitelce, hodně nás toho naučila. Líbilo se nám poslední společné 
nacvičování divadelního představení Vandalové, školní výlety nebo exkurze do Třineckých železáren. Taky se 
nám líbila exkurze do Ostravy Vítkovic a nacvičování divadla Sněhová královna. Připadali jsme si jako 
opravdoví herci. 

Já jsem rád, že jsem mohl reprezentovat školu v atletickém čtyřboji a vyhrál jsem mistrovství ČR. Účastnil jsem 
se 49. národního finále v Ústí nad Orlicí. Jsem hrdý na své sportovní výkony. I soutěž „Zachraň život“ se nám 
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líbila, alespoň víme, jak se zachovat v kritických situacích. Z 24 škol v okolí jsme se umístili na 5. místě. Dvakrát 
jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže „Co víš o EU“ v Ostravě, kde soutěžily i školy z Polska a Slovenska.  

Děkujeme naší paní třídní učitelce, protože byla vždycky spravedlivá a všichni ji poslouchali. Anglicky se díky 
ní docela domluvíme, tak můžeme cestovat. Panu učiteli českého jazyka děkujeme za zajímavé knížky, které 
jsme četli a snad budeme číst i nadále. Panu učiteli děkujeme za náročné hodiny tělocviku, nejraději hrajeme 
florbal, fotbal a hokejbal. My holky jsme v tělocviku nejraději měly sportovní hry, závody, ale taky posilování, 
ať máme pěkné postavy. V pracovních činnostech jsme se naučily šít. Na památku máme vlastnoručně ušitou 
květinku se srdíčkem a přívěšek panáčka. Z perliček jsme si vyrobily náramky a hlavně jsme se naučily 
domácí práce, které budeme potřebovat. Žehlení, vaření a pečení se nám bude vždycky hodit. Dokonce si 
umíme vyrobit vařechy ze dřeva. My kluci jsme vyrobili ze dřeva i auta. Umíme se postarat o zahrádku a 
vypěstovat bylinky a zeleninu. Počítat jsme se v matematice naučili dobře a snad nám to bude v životě stačit. 
Zbytek se doučíme na středních školách, kam míříme. Já, Simča, budu studovat Stravovací a ubytovací služby. 
Třeba se někdy potkáme v nějakém pěkném hotelu. Kristián a Jarek jsou technici a vystudují obor Strojírenské 
práce. Možná nám i auto jednou opraví. Vanda bude pokračovat na Praktické škole dvouleté. Děkujeme paní 
ředitelce i paní zástupkyni, že nám umožnily studovat na této škole.  

Toto je dobrá škola, ve všech soutěžích jsme se umisťovali na předních místech - a co je nejdůležitější, do školy 
jsme chodili rádi.  

Za sebe můžu říci, že jsem vystřídala několik škol a tady se mi líbilo ze všech nejvíc. Učitelé jsou hodní a rádi 
nám pomáhají a taky jsem našla výbornou kamarádku, kterou jsem dříve na jiných školách neměla. Děkujeme 
všem učitelům za péči a trpělivost v naší třídě. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny, budeme rádi vzpomínat. 
Ať se Vám daří.  

Jsme rádi za takováto vyjádření, děkujeme za podporu a spolupráci spolku Trianon Český Těšín, který má velké 
zásluhy na tom, že naši žáci se cítí ve škole spokojeni a šťastni. 

Připojujeme otevřený dopis maminky naší žákyně. 

 

Otevřený dopis ministryni školství Mgr. Kateřině Valachové, Ph.D. 
 
Inkluze? Dcera to má právě naopak. 
 
Vážená paní ministryně,  
ráda bych Vám sdělila životní zkušenosti s inkluzí dítěte z pohledu matky. Moje dcera, nyní 12letá dívka, která 
podstoupila nespočet vyšetření a dodnes de facto nemá přesnou diagnózu, byla přijata na běžnou školu. První 
třídu absolvovala s jedničkami a dvojkami, na konci školního roku však paní učitelka oznámila ředitelce školy 
a následně i nám rodičům, že dceru nepustí do druhého ročníku základní školy. Verdikt zněl, že propadá. 
Propadla s jedničkami a dvojkami, což bylo dosti šokující. Paní učitelka měla k dispozici asistentku pedagoga, 
která měla pomáhat se vzdělávacím procesem mé dcery. To, že školní rok mé dcery proběhl s jedničkami a 
dvojkami na papíře, a ve výsledku skončil propadnutím, považuji za velmi neprofesionální. Svědčí to o tom, že 
učitelský sbor včetně asistentů není na běžných školách odborně vzdělán k vedení dětí s poruchami nebo 
handicapy. Není to však jejich vina, protože doposud je školství naší republiky tvořeno i speciálními a 
praktickými školami právě pro potřeby dětí s postižením. Ovšem poté, co se objevila jakási touha některých 
rodičů umístit své dítě do "běžné" školy, přestože má předpoklady pro vzdělávací systém speciální nebo 
praktické školy, projevila se i ze strany škol vstřícnost k zařazení těchto dětí do výuky s pomocí asistentů. Tito 
asistenti jsou sice plní ochoty pracovat s handicapovanými dětmi, bohužel však pro tuto práci nemají 
dostatečné vzdělání. 

Vzhledem k tomu, že škola v obci, kde bydlíme, byla ochotna mou dceru zařadit do vzdělávání a přidělit jí 
asistenta, jsme byli inkluzí velmi potěšeni. To však byl jen prvotní dobrý dojem z tohoto kroku. Postupem času 
se moje dcera ostatním dětem mentálně vzdalovala, její vrstevníci dospívali rychleji a pomyslné nůžky v 
mentální rovině se začaly dost široce rozevírat. V praxi se to projevilo tak, že dcera byla ve většině hodin 
vzdělávána separovaně od svých spolužáků, tj. byla vzdělávána v oddělené místnosti, aby svým chováním 
(ADHD) své spolužáky nerušila a naopak nebyla jimi rozptylována. Vypadá to velmi vstřícně, když však moje 
dcera posléze nastoupila do kolektivu třídy ve škole se speciálním vzdělávacím systémem, projevil se tento 
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krok jako velmi nevyhovující. Tím, že původní "běžná" škola poskytla mé dceři určitý komfort vzdělávání v 
oddělené místnosti, v konečném důsledku vlastně zhoršila její zařazení do vzdělávání a komunikaci v kolektivu. 
Znamená to, že vstřícný krok školy spočívající v individuálním přístupu k mé dceři jí nakonec uškodil, protože 
když dcera ve čtvrtém ročníku přestoupila do speciální školy, neuměla pracovat v kolektivu - bylo pro ni velmi 
stresující, aby pracovala na zadaných úkolech s ostatními dětmi.  

Dále bych ráda podotkla, že dcera byla do poloviny čtvrtého ročníku vzdělávána na běžné základní škole, kde 
byl veškerý pedagogický sbor nakloněn a otevřen vzdělávání dětí s postižením a jeho zařazení na jejich školu, 
tedy vlastně přizpůsobení celé školy tomu, že byli ochotni mít mezi sebou děti s postižením, neboť moje dcera 
tam nebyla jediná. Ano, mohlo by se zdát, že by to mělo být běžné, avšak není to samozřejmostí. Inteligentní 
a vzdělaní lidé, ale i inteligentní děti plně rozumí, když se někdo odlišuje, a chápou, že je třeba vzít tyto lidi a 
děti mezi sebe a respektovat je. Vzdělaná společnost to akceptuje a je to velmi důležité pro běžný život. Ale 
vzdělávání dětí s postižením má své specifické potřeby, pokud jde o způsob výuky, její tempo atd.  

Proto se na Vás, paní ministryně, obracím se svými zkušenostmi s inkluzí mé dcery a posléze s jejím přeřazením 
na speciální školu; chci Vám totiž sdělit, jak velké pokroky v chování a porozumění probírané látce moje dcera 
učinila tím, že přestoupila na speciální školu. Způsob vzdělávání na běžné škole a škole se speciálním 
vzdělávacím systémem se diametrálně odlišuje, což by měla být pro naši republiku jedna z oblastí, na kterou 
bychom mohli být pyšní. Pedagogové se speciálním vzděláním mají odborný přístup k dětem s postižením a 
dokáží jim ve vyučování vysvětlit látku způsobem, kterému děti porozumí, což je naprosto stěžejní pro jejich 
zvládání základního vzdělávání a následně i života. Konkrétně mohu z vlastní zkušenosti uvést příklad, že moje 
dcera na běžné základní škole neporozuměla matematice a za pět a půl roku (první třídu opakovala) se 
neposunula z místa v oblasti počítání do 10, zatímco po pěti týdnech na základní škole se speciálním 
vzdělávacím systémem zvládla násobilku 2, 3, 4, 5 a 6, a to právě díky odbornému vedení speciální pedagožky. 
Podobných příkladů ze života mé dcery je spousta a my, rodiče, jsme si položili jen jednu otázku: "Proč jsme 
svou dceru nepřeřadili na speciální základní školu již dříve?" 

Jako rodiče můžeme jen děkovat, že běžná škola, která přijala naši dceru do vzdělávání pod vedením asistenta 
pedagoga, byla velmi vstřícná a ochotná naši dceru přijmout nejen z hlediska vzdělávání, ale i toho lidského. 
Avšak není chybou této školy, že na něco takového není plně připravena. Je logické, že počet požadavků ze 
strany škol mít asistenta pedagoga je vyšší než počet dostupných kvalifikovaných asistentů. Proto byly a jsou 
zřízeny školy se speciálním vzdělávacím systémem, který nejenže odborně přistupuje ke vzdělávání a vedení 
dětí s postižením, ale dává těmto dětem pocit důležitosti na jejich mentální úrovni, což v běžné škole není 
možné. Zcela zdravé děti nemohou nikdy porovnávat své výkony s dětmi s postižením. Pakliže takto učiní, 
dostává se dítě s postižením vždy na konec, což znamená demotivaci v jakékoli oblasti školních aktivit. Každý 
jedinec má potřebu být v něčem dobrý, a když je stále jen poslední, stává se pro něj toto prostředí frustrujícím. 

Na závěr bych ráda zmínila, že jsem vždy propagovala vnímání dětí s postižením jako obohacující pro celou 
společnost v tom smyslu, že my se v jejich přítomnosti učíme akceptovat, že jsme odlišní. Stále jsem 
přesvědčena, že to tak má být, avšak vzdělávání je oblast života, v níž by mělo být hlavním zájmem společnosti 
umožnit handicapovaným dětem vzdělávání dle individuálních potřeb a následného uplatnění v osobním 
životě. Dát těmto dětem šanci vzdělávat se tempem, které zvládají, protože se jim nedostalo plného zdraví, 
by mělo být pro naši společnost prioritou. 

 

S úctou 
Darina Kuźmová 
Vendryně 1081 
739 94 

Ve Vendryni, 26. 5. 2016 
 
 

Mgr. Marta Labojová 
ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ 

Jablunkovská 241, p. o. 
739 61 Třinec 
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Innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju 
drogą do integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie  

ze społecznością lokalną 
 

Zasadniczym celem pracy Zespołu Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr. Mikołaja Witczaka  
w Jastrzębiu-Zdroju jest stymulacja rozwoju psychofizycznego uczniów oraz kształtowanie umiejętności 
ułatwiających im funkcjonowanie w środowisku. 

 
Zmierzamy do: pełnej integracji naszych wychowanków ze środowiskiem lokalnym, 
ukształtowania u uczniów szkoły zawodowej rzetelności w pracy, w wybranym zawodzie 
Rozwijamy osobowość ucznia poprzez: współpracę z domem rodzinnym, odkrywanie 
 u ucznia indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, poznanie kultury innych krajów Europy. 
Zgodnie z przesłaniem Patrona szkoły dr. Mikołaja Witczaka kształtujemy u uczniów: 
otwartość na świat, patriotyzm, chęć niesienia pomocy i życzliwości dla innych. 
Główne cele kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 i w Szkole Przysposabiającej do Pracy; 

 zdobycie przez uczniów jak największych kompetencji społecznych poprzez pracę w szkole i poza 
nią 

 poznanie zasad bezpiecznego wykonywania pracy 
 wyrobienie postawy szacunku do wykonywanej przez siebie i innych pracy oraz wdrażanie do 

dyscypliny pracy, 
 kształtowanie umiejętności przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczne działanie, 
 osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności uczniów podczas wykonywania pracy 
 wzmacnianie poczucia zadowolenia uczniów z dobrze wykonanej przez siebie pracy. 

 
Kończąc IV etap edukacji uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy powinni posiadać umiejętności konieczne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Do tych uczniów skierowana jest innowacja pedagogiczna „Pomagając innym, pomagam sobie- 
pierwsze kroki na rynku pracy w ramach wolontariatu integracyjnego” opracowana przez nauczycieli 
mgr Karolinę Kozubską-Kogut oraz mgr inż. Wacława Podrucznego. Zajęcia prowadzone w ramach 
innowacji uzupełniają w praktyczny sposób prowadzone w szkole działania z zakresu preorientacji 
zawodowej.  
Czas trwania innowacji 3 lata. 
Główne cele innowacji to; 
- aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, 
- poszerzenie kwalifikacji zawodowych dzięki pracy w formie wolontariatu, 
- wzrost poczucia pewności siebie wolontariuszy, 
- zwalczanie wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych, 
- promocja idei wolontariatu. 
Założeniem innowacji jest jej realizacja poprzez wykonywanie; 
- prac porządkowych i pracy w kuchni w restauracji „Nóż i widelec”, 
- opieki nad osobami starszymi w ramach oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża(PCK), 
- prac w bibliotece miejskiej Masnówka. 
Innowacja pozwala uczniom poznać rynek pracy, integrować się ze społeczeństwem,  
a jednocześnie nieść pomoc i wykonywać pracę w ramach wolontariatu. 
Zajęcia w restauracji „Nóż i widelec” – prace w kuchni wykonują uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej kształcący się w zawodzie kucharza, posiadający obowiązkowe dla pracowników kuchni 
badania o stanie zdrowia. Prace porządkowe wykonują uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 
umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. 
Praca wykonywana dla PCK to przede wszystkim prasowanie odzieży, którą wykonują uczniowie klas 
Przysposabiających do Pracy. 



  

36 

 

Praca na rzecz biblioteki Masnówka to pomoc w pracach porządkowych, a także przygotowywanie 
materiałów do zajęć plastycznych dla przedszkolaków i pomoc w samoobsłudze maluchów. Ponadto jest 
to również udział w akcji Biblioteki „Książka dla seniora” – wypożyczanie książek na telefon i zanoszenie 
do domu seniorom. 

Nauczyciele i wychowawcy na bieżąco monitorują realizowane działania. Systematycznie 
prowadzą obserwacje uczniów w zakresie podejmowanych zadań i usamodzielniania się podopiecznych. 
Beneficjenci objęci pomocą wolontariuszy wyrażają wdzięczność i podziękowania za okazaną pomoc.  

W ramach ewaluacji uczniowie określą zakresy swoich obowiązków i poziom satysfakcji z ich 
wykonania. Pozyskana będzie tez informacja zwrotna od osób objętych pomocą wolontariuszy w formie 
ankiety. 

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji; 
I. Uczniowie; zdobędą nowe doświadczenia, promują ideę wolontariatu, rozwiną umiejętności 

społeczne, poprzez praktyczne działania poznają poziom swoich umiejętności, wzmocnią 
poczucie własnej wartości, uwierzą w możliwość odniesienia sukcesu. 

II. Społeczeństwo dzielnicy Zdrój; otworzy się na działanie wolontariatu integracyjnego, 
wpłynie na zmianę stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnością, wzrośnie 
akceptacja osób niepełnosprawnych 

 
Mgr. Lucyna Penar-Pękała  

Zespół Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka  
Jastrzębie-Zdrój 

 

 

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá 
 

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá vzniklo v roku 2006 
a jeho činnosť je zameraná na zachovávanie tradičných ľudových remesiel, 
prezentáciu remesiel a remeselníkov na Slovensku i v zahraničia. Medzi 
hlavné činnosti združenia patrí: 

 organizovanie medzinárodných festivalov ľudových remeselníkov, 

 projekty so zdravotne postihnutými ľuďmi, seniormi, nezamestnanými ľuďmi, 

 výučba ergoterapeutov, 

 organizovanie firemných akcií na ktorých sa prezentuje ľudové remeslo formou 
workshopov. 

 

Organizácia podujatí sa začala v roku 2009 v Piešťanoch podujatím Tradičné umelecké remeslá. 
Už v prvom ročníku sa ho zúčastnilo 120 remeselníkov a ich počet sa z roka na rok zvyšoval. Zo strany 
remeselníkov i návštevníkov je podujatie veľmi obľúbené. Mladí objavujú a starší spomínajú. Veď 
každoročne môžu vidieť až 50 druhov remesiel. Obdivujú prácu hrnčiarov, drotárov, rezbárov, 
šperkárov, čipkárok, výrobcov kraslíc, šúpolienok, kožených výrobkov a mnohých ďalších tradičných 
slovenských remesiel. Podujatí sa doteraz zúčastnili remeselníci z Čiech a Moravy, Poľska, Srbska, 
Švédska, Belgicka, Chorvátska, Macedonska, Číny, Maďarska, Izraela a Slovinska.  

Podujatie pod názvom Ľudové umelecké remeslá sa postupne rozšírilo do 8 miest SR a v roku 
2016 sa uskutoční v týchto mestách: Nitra, Trenčín, Piešťany, Košice, Skalica, Štrbské Pleso, Senec a 
Žilina. V každom z týchto miest predstaví svoje umenie 80-170 ľudových výrobcov.  
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Projekt Ľudové umelecké remeslá - ocenenia 

Projekt bol v roku 2011 ocenený Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného 
podnikania a občianske združenie TLUR postúpilo ako národný kandidát do európskeho kola v tejto 
súťaži. Zároveň sme získali „Ocenenie za podporu podnikateľského prostredia“. 

V roku 2014 projekt získal v Národnej agentúre pre malé a stredné podnikanie (od februára 
2014 Slovak Business Agency) nomináciu v súťaži Európske podnikateľské ocenenie a stal sa 
národným víťazom v tejto kategórii za SR.  

V tom istom roku projekt Ľudové umelecké remeslá získal aj cenu AIVD v kategórii Vzdelávací 
projekt. 

Projektové aktivity združenia 

Naše rozvíjajúce aktivity nás priviedli k spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou, s 
ktorou spolupracujeme od roku 2010 a podporila nás vo viacerých projektoch, ktoré sme vypracovali 
v podprograme GRUNDTVIG. Projekty boli zamerané na výučbu ľudových remesiel zdravotne 
postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. V týchto projektoch občianske združenie TLUR 
spolupracovalo s domovmi sociálnych služieb, napr. DSS Zelený dom v Skalici.  

V roku 2011 sme organizovali 10dňový 
workshop „Nauč sa remeslo“ vo Vysokých Tatrách 
pre 20 účastníkov z Poľska, Maďarska, Rakúska 
a Českej Republiky. V rokoch 2012-2014 
dvojročný projekt „INTEGRA“, kde boli našimi 
partnermi aj domovy sociálnych služieb z Česka, 
Poľska a Maďarska. 

Od roku 2014 realizujeme v spolupráci s 
Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu projekty KA1 – 

pod názvom “Šanca pre minority”, KA2 – pod názvom “Ľudové remeslo – šanca pre každého”. 
Cieľovými skupinami týchto projektov sú dospelí učiaci sa, ergoterapeuti, seniori, zdravotne 
postihnutí ľudia a nezamestnané osoby.  

Spolupráca s inými organizáciami 

Činnosť a aktivity združenia sú úzko späté so spoluprácou DSS Zelený dom v Skalici, oz 
Quadrifolia z Leopoldova a s partnerskými organizáciami: Centrum sociálnych služeb Český Tešín, 
Miejski Dom Spokojnej Starosci Ustroň – Poľsko, Klub Kreatornica – Srbsko, Rokodelski Center 
Ribnica – Slovinsko, Egymi Mosonmagyárovár – Maďarsko. Spoluprácu každoročne rozširujeme 
o nových projektových partnerov. 

Podujatie Ľudové umelecké remeslá združenie organizuje v spolupráci s mestami Skalica, Štrba, 
Senec, Žilina, so Slovenským liečebnými kúpeľmi Piešťany, Výstaviskom Agrokomplex, Expo Center 
v Trenčíne a združením Kultobin. 

          Ing. Miloš Kunkel 
          predseda združenia 

 
 
Občianske združenie      Mobil: 0905 759 645, 0903 483 760 
Tradičné ľudové umelecké remeslá   E-mail: ludoveremesla@gmail.com 
Strečanského 602     Web: www.ludoveremesla.org 
920 41 Leopoldov     Foto:  http://picasaweb.google.com/tlur.sk  

mailto:ludoveremesla@gmail.com
http://www.ludoveremesla.org/
http://picasaweb.google.com/tlur.sk
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Robotika v poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče  
Lázní Darkov, a.s. 

 
 
Abstrakt:  
Druhy zdravotní péče Lázní Darkov, a.s. jsou známy jak poskytovatelům zdravotních služeb, tak 
společnostem a partnerům, se kterými lázně dlouhodobě spolupracují. Spolek TRIANON, z.s. je 
významným partnerem v oblasti poradenství, edukace a osvěty. Jako partneři máme společný cíl a 
tím je uspokojení potřeb klienta. Vedení společnosti Lázní Darkov, a.s. od roku 2015 se zaměřuje na 
modernizaci ubytování a přístrojového vybavení. Rozšíření nabídky procedur s využitím robotických 
přístrojů umožňuje klientům absolvovat efektivní léčebný pobyt s významnou motivační složkou. 
Lázně Darkov, a. s. jsou jediné lázeňské zařízení v České republice, které robotickou nervosvalovou 
rehabilitaci indikuje klientům v léčebných programech. 
 
Klíčová slova: robotika, komplexní zdravotní služby, nervosvalová rehabilitace, postura 
  
Historicky první „robotický přístroj“ PARAPLEG byl testován ve spolupráci se společností BIOREH 
s.r.o. a následně využíván k terapii klientů v Lázních Darkov již v roce 2001. Přístroj byl určen 
klientům po míšních lézích s paraplegií dolních končetin. Zajišťoval vzpřímenou polohu s možností 
imitace chůze za pomocí horních končetin. Dlouholeté zkušenosti a pozitivní výsledky terapie na 
PARAPLEGU ukázaly na nezbytnost nabídnout klientům modernější sofistikovanější robotické 
přístroje, které umožňují diagnostiku a terapii se zpětnou vazbou.  
 

Robotické systémy v rehabilitaci představují přidanou hodnotu 
terapie. Jedná se o systémy, u nichž je kladen důraz nejen na 
terapii, ale i její bezpečnost. V průběhu provozu dochází 
k permanentnímu monitorování tak, aby nedošlo k poškození 
klienta. Rehabilitační program pomocí robotiky nabízí nesčetné 
možnosti v procesu reedukace pohybu klienta. Kognitivní činnosti 
během programu vyvolávají kontrolu, která je součástí mobilizace 
mozkových struktur. Při diagnostice a terapii pomocí robotických 
přístrojů jsme schopni optimalizovat celý léčebný proces klienta. 
Získané výsledky přináší komplexnější informace o úspěchu léčby. 
V cílené terapii využíváme vizuální stimulaci a virtuální prostředí. 
Nastavení cílových parametrů a změny hodnot během terapie je 
možno měnit podle aktuálního zdravotního stavu klienta. 
Aktivace neuroreceptorů pomocí roboticky asistované terapie 
harmonizuje vztah mezi tělem a mozkem.  

 
S rozvojem nových technologií mají robotické přístroje čím dál tím významnější roli v terapii klientů. 
Propojují několik rehabilitačních postupů a tím se stává terapie efektivní. Robotika v poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče má v současné době své nezastupitelné místo.  
 
 

Mgr. Pavlína Klaputová 
ředitelka léčebné péče 

Lázně Darkov, a.s. 
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Sociální podnikání v přístupném cestovním ruchu 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá přístupným cestovním ruchem a sociálním podnikáním jako 
nástroji sociální inkluze do volnočasových aktivit a zaměstnání. Analyzuje potenciál průmyslu 
cestovního ruchu pro rozvoj sociálního podnikání a přístupného cestovního ruchu a na příkladu 
z praxe dokládá, že sociální firma může úspěšně fungovat i v tak silně konkurenčním odvětví jako 
je cestovní ruch.  

Klíčová slova: přístupný cestovní ruch, sociální podnikání, sociální inkluze, synergie, 
bezbariérovost, univerzální design  

KAZUIST je soukromá poradenská a vzdělávací organizace se sídlem v Třinci. V rámci našich 
projektů se zabýváme především rozvojem podnikání vč. sociálního podnikání a přístupným 
cestovním ruchem – jeho propagací, rozvojem kompetencí u studentů a pracovníků v cestovním 
ruchu, hodnocením přístupnosti turistické infrastruktury, poradenstvím k odstraňování 
překážek apod. TRIANON je našim dlouholetým a důležitým partnerem v těchto aktivitách. 
Aktuálně realizujeme mezinárodní projekt ELEVATOR (podpořený z programu Erasmus+), který 
usiluje o zvýšení povědomí o významu a přínosech přístupnosti pro cestovní ruch a o usnadnění 
přístupu k vzdělávání v této problematice. Výstupy projektu přinesou náměty i ve vztahu 
k sociálními podnikání v přístupném cestovním ruchu. Více informací o tomto projektu se 
dočtete na našich webových stránkách http://www.kazuist.cz/cz/elevator/.  

Cílem přístupného cestovního ruchu je zvýšení 
přístupnosti a dostupnosti turistických služeb a zařízení 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
které mají podmínky pro cestování ztíženy v důsledku řady 
překážek na straně poskytovatelů služeb (nedostatek 
informací, omezená nabídka, bariérová doprava, 
bariérové objekty, neproškolený personál aj.). Primárním 
cílem sociálního podnikání bývá zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob. Z toho je patrné, 
že propojením těchto dvou oblastí dochází k synergické podpoře začleňování osob se 
specifickými potřebami do společnosti.  

Sociální firmy podnikající v odvětví cestovního ruchu nejsou ničím výjimečným. Pohostinství a 
ubytování je dokonce třetí nejčastější oblastí činností sociálních podniků u nás.1 Oblast 
přístupného cestovního ruchu, do které komerční podniky nemají odvahu vstupovat, pro ně 
může být zdrojem příležitosti k rozvoji podnikání. Sociální podniky mohou svými službami a 
znalostmi specifických potřeb zákazníků s omezenou schopností pohybu a orientace podporovat 
poskytovatele služeb cestovního ruchu nebo vyplňovat tržní mezeru nabídkou specifických, 
doplňkových služeb. Stejně tak mohou sami fungovat na tržní bázi prodejem komplexních 
výrobků a služeb a být konkurencí stávajícím komerčním subjektům.  

Slovinský sociální podnik PREMIKI (partner projektu ELEVATOR) je příkladem úspěšného 
propojení sociálního podnikání s cestovním ruchem pro všechny. Založen byl v roce 2010 
Slovinskou asociací pro duševní zdraví ŠENT, která využila svých zkušeností z projektů 
zaměřených na přístupný cestovní ruch. V roce 2011 získal prestižní cenu Světové organizace 
cestovního ruchu Odysseus za inovace v cestovním ruchu a podporu rozvoje bezbariérového 

                                                 
1 Zdroj: Podklad pro koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2020, Sociální podnikání, 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf 
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cestovního ruchu. PREMIKI je cestovní kancelář, která se zaměřuje na cestovní ruch pro všechny. 
Specializuje se na cestování větších skupin (35 a více osob) v rámci Slovinska a do jiných, 
převážně evropských destinací. Pořádá tématické zájezdy - gastronomické, sportovní a wellness 
pobyty, zájezdy na kulturní akce (festivaly, karnevaly), cesty za vínem, návštěvy historických a 
přírodních atrakcí aj. Program připravuje klientům na míru. Od konkurence se liší zejména 
v úrovni poskytovaných informací - přesné a detailní informace o produktech a destinacích vč. 
míry jejich přístupnosti - a doplňkovými službami, mezi které patří např. tlumočení do znakového 
jazyka, zprostředkování pronájmu bezbariérových aut a autobusů, organizované prohlídky s 
průvodcem nebo tematické zájezdy spojené se sociálním podnikáním a sociální péčí. Kromě 
služeb cestovní kanceláře poskytuje také poradenství a vzdělávání ke zvyšování přístupnosti 
služeb přístupného cestovního ruchu pro všechny a certifikuje zařízení, která jsou „disabled 
friendly“ (přátelská k osobám se zdravotním postižením). Od svého vzniku uplatňuje principy 
sociálního podnikání jako sociální odpovědnost, vytváření pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením a používání zisku z podnikání na rozvoj služeb a provoz podniku. Dnes je 
firma nezávislým podnikatelským subjektem. Zaměstnává 7 osob, z toho 5 osob se zdravotním 
postižením.  

Rozvoj přístupného cestovního ruchu je prospěšný pro všechny. Návštěvníkům a uživatelům 
přináší vyšší kvalitu, komfort a bezpečnost, snazší přístup k informacím a službám. Podnikatelé 
(nejen ti sociální) mohou díky němu profitovat z většího počtu klientů, prodloužení hlavní 
sezóny, vyšších příjmů, region pak z eliminace sezonních výkyvů v zaměstnanosti, daňových 
příjmů, větší sociální soudržnosti a přístupného prostředí, které slouží všem. V tomto kontextu 
není přístupný cestovní ruch pouze o zajištění přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Je 
o tvorbě prostředí, které respektuje zásady univerzálního designu a službách, které respektují 
různorodost klientů a umožňují nezávisle a plnohodnotné využívání služeb cestovního ruchu pro 
všechny. V důsledku stárnutí populace roste poptávka po přístupnosti. Senioři jsou nejrychleji 
rostoucím segmentem zákazníků. Mají největší sklony k cestování a potřebu být aktivní a užívat 
si života. Přístupnost považují za samozřejmost.2  

 

Ing. Jana Szczuková  
KAZUIST, spol. s r.o.  

szczukova@kazuist.cz  
 

 

Rola profilaktyki we współczesnym świecie 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku powstało w 1996r. i jest oddziałem 
terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Naszym zadaniem jest organizowanie 
bezpłatnych badań, konsultacji medycznych i paramedycznych, organizacja konferencji i 
seminariów dla osób zajmujących się działalnością oświatowo – zdrowotną oraz spotkań 
otwartych dla różnych grup społecznych, wspieranie oddolnych inicjatyw mających na celu 
ochronę zdrowia, prowadzenie profilaktyki uzależnień, prowadzenie zajęć profilaktycznych, 
terapeutycznych, ekologicznych, edukacyjno-zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jednoczymy doświadczenia i umiejętności osób zajmujących się działalnością oświatowo-
zdrowotną poprzez m.in. nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia, zakładami oświaty i 

                                                 
2 Zdroj: Světová organizace cestovního ruchu (OSN): Recommendations on Accessible tourism for all, EU Study: 
Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services in Europe 

mailto:szczukova@kazuist.cz
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wychowania oraz innymi organizacjami pozarządowymi w tym ze stowarzyszeniami i 
instytucjami z Republiki Czeskiej – Polskim Towarzystwem Medycznym i Stowarzyszeniem 
TRIANON. 

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności 
zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych. Nasze 
działania mają na celu propagowanie edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz szerzenie działań 
w zakresie promocji zdrowia.  

Ogromne tempo rozwoju nowoczesnych technologii spowodowało, że zakres pracy 
profilaktycznej nieustająco się rozszerza. Przybywa problemów związanych z nowymi 
uzależnieniami – od mediów, Internetu, dopalaczy i innych czynników. 

Otaczająca nas rzeczywistość nieustannie podlega zmianom - nastąpiła globalizacja, gwałtowany 
wzrost cywilizacji informacyjnej, kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy. 

Obserwując współczesnego młodego człowieka widzimy, że rozwój nauki i nowoczesnych 
technologii wprowadza w nasze życie nie tylko wiele ułatwień, ale również wiele wyzwań dla 
specjalistów zajmujących się profilaktyką prozdrowotną. Szereg chorób nazwanych 
cywilizacyjnymi, to efekt braku elementarnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Nie 
jesteśmy przeciwnikami rozwoju, ale zwracamy uwagę na wagę działań profilaktycznych. 
Człowiek ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie tylko wówczas kiedy doceni i ochroni 
naturę, bowiem bez niej przyszłość ludzkości jest wątpliwa. Taka postawa towarzyszyć może 
tylko osobie w pełni odpowiedzialnej za siebie i swoje czyny. 

Opublikowany niedawno światowy raport Joseph Rowntree Foundation wykazał, że liczba 
młodych ludzi borykających się z depresją podwoiła się w przeciągu ostatnich dwudziestu lat. 
Ten chorobowy stan psychiczny jest objawem choroby społecznej ponowoczesnych czasów 
spowodowanej: nieustanną zmiennością świata, brakiem stałych zasad, bezrobociem, 
zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, trudności w określeniu i realizacji planów życiowych, 
znalezienia sposobu na życiowe spełnienie i potwierdzenie własnej wartości. Żyje z dnia na 
dzień, bez szans na względną stabilność, w niewyraźnej perspektywie przyszłości, pośród 
nieprzejrzystych i niestałych reguł, które trzeba poznać, by przetrwać. To rodzi społeczne 
konsekwencje. 

Realizatorzy profilaktyki nieustająco muszą zatem nadążać „ za nowym”. Pierwszy etap działań 
profilaktycznych to działania domu rodzinnego, czyli wychowanie dziecka w duchu 
odpowiedzialności za swoje czyny, co daje gwarancję kontroli emocji, a docelowo kształtuje 
inteligencję emocjonalną.  

Aby kontynuować dobrze rozpoczęta pracę rodziny, jedną z propozycji jest stworzenie nowego 
systemu kształcenia odpowiadającej erze superprzemysłowej. Aby tego dokonać, tak cele jak i 
metody muszą się raczej wiązać z przyszłością niż z przeszłością. W szczególności dotyczy to 
instytucji szkoły, na wszystkich etapach kształcenia. Zdaniem dziennikarza Pawła Wujca nastał 
moment, w którym powinniśmy zastanowić się, jak przeobrazić obecny model szkoły fabryki na 
model szkoły zarządzanej wiedzą. W takiej szkole profilaktyka stanie się naturalnym elementem 
edukacji. 

W dobie tak szybkich zmian konieczna jest bezwarunkowa uważność na to, co dzieje się wokół 
nas. Profilaktyka nie może sobie pozwolić na brak reakcji wobec osiągnięć technologicznych 
współczesnego świata oraz na pominięcie sfery emocji, które dostarczają blasku naszemu życiu. 

 

       Mgr. Mariola Kujańska 
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Na rovnoprávném začleňování osob se zdravotním postižením do života 
společnosti by nemělo být nic výjimečného 

 

 Rozhodnutí Správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové o poskytnutí 
finančního příspěvku na pořízení zdravotních a výukových pomůcek u příležitosti  
14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC vychází z primární filozofie činnosti nadace 
založené paní Olgou Havlovou. 

 Tuto filozofii, kterou se Výbor dobré vůle řídí po celou dobu své více než 25leté existence, 
nejlépe vystihuje citát paní Olgy Havlové: „Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli 
i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti 
nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi, nebo je zastihla zákeřná nemoc.“  

 Zcela přirozeně proto Nadace Olgy Havlové podporuje rovnoprávné začleňování osob se 
zdravotním handicapem do života společnosti. A to jak pomocí poskytovanou přímo 
jednotlivcům, tak formou příspěvků na činnost nevládních organizací zasazujících se o zlepšení 
postavení handicapovaných osob v soukromém i pracovním životě. 

 „Dovolím si mírně parafrázovat známou větu: Úroveň společnosti se pozná také podle 
toho, jakým způsobem dokáže vytvořit podmínky pro rovnoprávný život zdravotně 
znevýhodněných osob. A my usilujeme o to, aby naše společnost prokázala, že své proklamované 
lidskoprávní a humanitní zásady myslí vážně, “ říká ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové paní Monika Granja.  

 Konkrétní pomoc Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zaměřená na lidi se 
zdravotním postižením zahrnuje široké spektrum oblastí, klíčové jsou přitom dva programy: 

 Na naléhavé potřeby osob se zdravotní postižením reaguje zejména program Cesty 
k integraci, díky kterému v roce 2015 získalo pomoc ve výši téměř 3,5 milionu korun celkem 375 
jednotlivců a 70 organizací.  

 Výrazná pomoc Nadace Olgy Havlové spočívá také v udělování stipendií nebo 
jednorázových finančních prostředků z Fondu vzdělání na vzdělávací pomůcky a jiné potřeby 
sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Díky Fondu vzdělání, jehož 
největším přispěvatelem je již po léta ČSOB, získalo v roce 2015 stipendia či jednorázovou 
finanční pomoc přesahující 1, 8 milionu korun více než sto studentů se zdravotním postižením 
nebo ze sociálně slabých rodin.  

 Jako výraz poděkování a úcty osobám, které nejen usilují o překonání svého zdravotního 
handicapu, ale dokáží nadto pomáhat jiným, uděluje Výbor dobré vůle již od roku 1995 z popudu 
Olgy Havlové prestižní ocenění nesoucí její jméno - Cena Olgy Havlové. 

 I přes zřejmý pozitivní posun v tom, jaké je obecné povědomí o problémech osob se 
zdravotním postižením, je zapotřebí zvýšit informovanost podnikatelských subjektů, 
vzdělávacích institucí, veřejných činitelů a široké veřejnosti vůbec o významu  
a celospolečenském přínosu podpory vzdělávání a pracovního uplatňování handicapovaných 
osob. Například i formou osvěty, prostřednictvím vzdělávacích či diskusních akcí či pořádáním 
konferencí, jako například konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC.  

 

Mgr. Monika Granja 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

www.vdv.cz 
 

http://www.vdv.cz/
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Ako sa darí odstraňovať bariéry  
v cestovnom ruchu 

 Občianske združenie TRIANON SK je už pomerne dlhú dobu partnerským združením 
TRIANONu z Českého Těšína. Počas rokov sme spolupracovali na témach spoločenskej 
zodpovednosti samospráv (municipalít), či sociálneho podnikania. Ale najviac času sme venovali 
problematike sociálneho začleňovania, integrácie osôb so zdravotným postihnutím a seniorov 
do bežného života spoločnosti, vrátane voľnočasových aktivít. 

 V roku 2014 sme s českým partnerom realizovali spoločný projekt „Cestovanie bez 
bariér“. Cieľom projektu bol prenos českých skúseností mapovania prístupnosti turistických 
atraktivít na Slovensko a širšia spolupráca partnerov v oblasti odstraňovania bariér v cestovnom 
ruchu pre všetky skupiny obyvateľov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Dlhodobým cieľom je vytváranie podmienok pre „TURIZMUS PRE VŠETKÝCH“.  

 Na slovenskej strane sme priamo v teréne spoločne zmapovali niektoré atraktívne 
turistické trasy v regióne, vypracovali sme podrobnú štúdiu dostupnosti vybraných turistických 

cieľov. Výsledky našich aktivít sme odprezentovali na 
workshopoch i v médiách. Na základe našich 
spoločných dlhodobých aktivít sme ponúkli svoje 
skúsenosti v oblasti odstraňovania fyzických 
i mentálnych bariér v cestovnom ruchu miestnym 
samosprávam, aj Oblastnej organizácii cestovného 
ruchu TURIEC - KREMNICKO. Výsledok je taký, že 
napríklad Mesto Martin, napriek počiatočnému 
záujmu, doteraz nepodniklo žiadne kroky vedúce 
k realizácii tejto myšlienky. OOCR TURIEC – 
KREMNICKO o „Turizmus pre všetkých“ v podstate 

neprejavila žiadny záujem. Situácia v regióne Turiec, ale dovolím si tvrdiť, že aj v ostatných 
regiónoch Žilinského kraja je taká, že téme bezbariérovosti, ak sa jej vôbec venujú, tak sa jej 
venujú separátne poskytovatelia služieb v CR, separátne sa jej venujú niektoré samosprávy 
a separátne niektoré subjekty neziskového sektoru. Stále neexistuje spoločná, cieľavedomá 
a efektívna koncepcia a iniciatíva na úrovni kraja, alebo štátu, ktorá by smerovala k budovaniu 
jednotného a zmysluplného systému „ debarierizácie“ a „TURIZMU PRE VŠETKÝH“.  

 Koncepcia by mala obsahovať nielen jednotné stavebné a technické normy, ale aj 
jednotný informačný systém, cielené propagačné a informačné aktivity o možnostiach, ponuke 
a subjektoch CR poskytujúcich kvalitné služby osobám so znevýhodnenými schopnosťami 
pohybu, či orientácie. Nositeľom a garantom tejto iniciatívy by mohli byť práve krajské 
a oblastné organizácie cestovného ruchu. Vzhľadom na to, že Slovensko je obľúbenou 
destináciou návštevníkov z Českej republiky, dôsledné odstraňovanie bariér v CR na Slovensku 
by určite prispelo k väčšej spokojnosti a ešte väčšej návštevnosti tejto klientely. Ak sa bude 
niekedy v blízkej budúcnosti touto problematikou zaoberať takáto konferencia, navrhujem na 
ňu rozhodne pozvať predstaviteľov krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu zo 
Žilinského kraja. 

 

Mgr. Ján Farský 
OZ TRIANON 
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NRZP ČR byla založena v roce 2000. Od 11. 12. 2014 je zapsaným spolkem s celostátní působností, 
který zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) při jednáních se státními a 
veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci OZP do společnosti a důsledně 
obhajovat lidská práva těchto lidí.  

NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 

NRZP ČR v Moravskoslezském kraji naplňuje a konkretizuje obecné cíle NRZP ČR především 
prostřednictvím „Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením na léta 2014 – 2020“ ve spolupráci s Krajským úřadem MSK. Aktuálními 
tématy v současné době jsou řešení přístupnosti informací, bezbariérovost dopravy, zdravotnických 
zařízení a v neposlední řadě také problematika zaměstnávání OZP.  

V oblasti informací se jedná o bezbariérový přístup k webovým stránkám kraje a k elektronické 
podatelně KÚ MSK v Ostravě. Jedná se o průběžné zavádění a aktualizaci bezbariérových webových 
stránek (blind friendly web).  

V oblasti dopravy je cílem vymezit slabá místa v dopravním systému MSK z hlediska jeho 
využitelnosti osobami s omezenou schopností pohybu a postupně realizovat úpravy a opatření 
vedoucí k zpřístupnění hromadné dopravy v MSK občanům s různými hendikepy. Díky spolupráci 
NRZP MSK s Moravskoslezským krajem dochází postupně prostřednictvím dotací k bezbariérovým 
úpravám a vybavení přechodů signalizačním zařízením pro jedince se smyslovým postižením, resp. 
pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením.  

Cílem krajského plánu je v rámci veřejné osobní linkové dopravy propojit bezbariérovými 
autobusovými linkami celý MSK, podpořit bezbariérové úpravy komunikací a nástupních ostrůvků 
na zastávkách veřejné dopravy.  

V oblasti zdravotnictví spolupracuje NRZP MSK na analýze bezbariérovosti krajských nemocnic, která 
mapuje stávající stav bezbariérovosti a jejíž součástí je zároveň návrh řešení odstranění zjištěných 
závad v souladu s platnou legislativou - vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Analýza bude také podkladem pro vydání brožury „Přehled zdravotnických zařízení v MSK“ se 
samostatnou kapitolou pro lidi s handicapem. Brožura bude distribuována do zdravotnických 
zařízení zřízených MSK, do ordinací praktických lékařů, do informačních center v MSK a v neposlední 
řadě i do Poradny NRZP ČR v našem kraji, resp. v Ostravě. Tento úkol by měl být splněn do konce 
roku 2017. 

V oblasti zaměstnávání OZP NRZP MSK ve spolupráci s krajským úřadem pravidelně vyhodnocuje 
plnění povinného podílu zaměstnávání OZP dle zákona o zaměstnanosti a upřednostňuje přímé 
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením před náhradním plněním. Součástí spolupráce je 
také nabídka školení zaměstnanců – personalistů v problematice vytipování vhodných pracovních 
míst pro zaměstnance s různými druhy zdravotního postižení. 

Nedílnou součástí práce NRZP ČR v MSK je i provozování Poradny NRZP ČR se zaměřením na odborné 
sociální poradenství. Poradna je určena pro OZP, seniory, opatrovníky a podpůrce osob s narušenou 
schopností právně jednat, pro rodiče a rodinné příslušníky, pro osoby pečující. Poradenství je 
poskytováno v různých oblastech, např. při výběru vhodné sociální služby v regionu, při řešení 
nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů, příspěvků na péči, dávky sociální podpory, vydání 
průkazů OZP (TP, ZTP a ZTP/P). Zaměstnanci poradny však řeší i problematiku se zaměstnáváním 
OZP a další oblasti související s problematikou spokojeného života nejen OZP.  

Mgr. Hana Gřešková 
koordinátorka NRZP pro Moravskoslezský kraj 
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Streszczenie 
 

W dniach w dniach 10-13 czerwca br. w Polsce odbyły się III Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne dla 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W Warsztatach uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wynikiem czterodniowych edukacyjno-artystycznych działań 
była wystawa fotograficzna pt.: „Trzemeszno 2015”, którą prezentowano w Trzemesznie (Polska) oraz w 
węgierskim Esztergom i Czeskim Cieszynie. 

Słowa kluczowe: fotografia, niepełnosprawność intelektualna, Trzemeszno 

Pierwsze „Warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie” Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu zorganizowała w 2003 r. Warsztaty te umożliwiły 
osobom niepełnosprawnym zdobycie nowych umiejętności w sferze 
poznawczej, intelektualnej i społecznej, w tym praktycznych 
umiejętności komunikowania się przy pomocy aparatu 
fotograficznego. Przełamując stereotypy myślenia dotyczące osób 
niepełnosprawnych intelektualnie wywołały zainteresowanie ich 
uzdolnieniami twórczymi, a rodziców i terapeutów przekonały do 

częstszego korzystania z fotografii jako jednej z form terapeutycznego oddziaływania. Zarówno same 
warsztaty (w Gołańczy w 2003 r), jak i powarsztatowa wystawa wywołały duże zainteresowanie w środowisku 
osób niepełnosprawnych, i presję na kontynuowanie tego typu działań w przyszłości. W kolejnych latach 
zostały więc podobne warsztaty zorganizowane w różnych miejscowościach Wielkopolski. W 2011 r. 
warsztaty miały charakter międzynarodowy. Oprócz Polaków, uczestniczyły w nich grupy niepełnosprawnych 
z Czech, Słowacji i Węgier (projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego). Podobna formuła 
(międzynarodowa) została zrealizowana jeszcze w 2013 r. w Kłecku i w 2015 w Trzemesznie. 

W 2015 r. w Warsztatach udział wzięło:  

41 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym rekrutujący się z  
-  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Szkół Specjalnych z Polski 
- Szkoły specjalnej ze Sturowa (Słowacja) 
- Szkoły Specjalnej z Esztergom (Węgry) 
- Szkoły specjalnej z Třinec (Czechy) 

10 osób – zaawansowanych fotoamatorów w roli instruktorów fotografii,  
18 osób bezpośrednich opiekunów osób niepełnosprawnych 
11 osób prowadzących zajęcia i organizujących pobyt w tym tłumacze, pielegniarka, goście 
 Łącznie 80 osób  

Warsztaty rozpoczęły się otwarciem wystawy „Fotografie” Attili Mudraka w galerii DK w Trzemesznie. 

W drugim dniu imprezy odbyły się zajęcia w pięciu grupach szkoleniowych: 

A. Fotografia otworkowa – Budowanie aparatu otworkowego z puszki po napojach, wkładanie materiału 
światłoczułego i wykonanie zdjęcia, wywołanie odbitki negatywowej, naświetlenie pozytywu i jego 
wywołanie.  

B. „Fotografia A’ la minute” To rekonstrukcja warsztatu i zabytkowej technologii wędrownego fotografa 
jarmarczno-odpustowego. Uczestnicy mogli poznać tajniki pracy warsztatu i w ciągu kilku minut, w 
archaicznej technologii na światłoczułym papierze fotograficznym. otrzymywali pamiątkową fotografię 
portretową. Wyprawa do źródeł fotografii była próbą zastanowienia się nad szerszym problemem jak 
technologie obrazowania wpływają na jakość relacji międzyludzkich.  

C. Od fotografii do filmu – opowieść o panu Muybridge’u, pokaz archaicznych zabawek optycznych służących 
do animacji i projekcji obrazu tworzenie wspólnej animacji poklatkowej przy pomocy cyfrówki. 

D. Fotografia jako zajęcie grupowe. Zespoły uczestników zostały zaproszone do wspólnej aranżacji sytuacji 
zdjęciowych z własnym udziałem autorów.  
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E. Fotografia – otwórz szerzej oczy, pokaż innym swój świat. Nauka patrzenia na świat poprzez magiczne 
oko. Podstawy budowania obrazu fotograficznego, kompozycji, nauka patrzenia. 

W trzecim dniu imprezy uczestnicy udali się autokarami do pobliskiego Biskupina gdzie zapoznali się z 
najstarszą historią Polski i pod okiem instruktorów fotografowali archaiczne formy architektoniczne. Przejazd 
kolejka wąskotorową do Wenecji i zwiedzenie muzeum kolejki wąskotorowej oraz ruin zamku to kolejne 
atrakcje umożliwiające wykonanie ciekawych fotografii. 

Po powrocie do Ośrodka niepełnosprawni fotografowie pod okiem instruktorów selekcjonowali wykonane 
zdjęcia, wybierając najciekawsze, które wieczorem i następnego dnia do południa były zaprezentowane 
wszystkim uczestnikom.  

Wynikiem czterodniowych edukacyjno-artystycznych działań była wystawa fotograficzna pt.: „Trzemeszno 
2015”, we wrześniu 2015 r. w Domu Kultury w Trzemesznie, w lutym 2016 r. w Esztergom (Wegry), a od: 30-
03-2016 do: 10-04-2016 w Czeskim Cieszynie (Těšínské divadlo). 

Na wernisaż do cieszyńskiego teatru przyjechali czescy autorzy fotografii ze Szkoły Specjalnej w Trinec: Anna 
Malyszková, Karel Gorčica, i Heczková Barbora (pedagog). Towarzyszyli im szkolni koledzy oraz Marta 
Labojová - Dyrektor Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, z Třinec, Podczas uroczystości głos 
zabierali także Wiliam Sunal – współorganizator imprezy i Władyslaw Nielipiński – przedstawiciel 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wszyscy zgodnie podkreślali 
znaczenie prezentacji wystawy w miejscu i czasie dogodnym dla autorów prezentowanych zdjęć. O ile 
bowiem uczestnictwo w samych warsztatach ma przede wszystkim walory poznawcze i edukacyjne, to udział 
w wernisażu służy kształtowaniu poczucia bycia sprawcą. Bezpośrednio po otwarciu wystawy uczniowie 
Szkoły Specjalnej w Trinec udali się do Cieszyńskiej Biblioteki na pokaz slajdów - reportażu z warsztatów, a po 
południu w Domu Kultury „Strzelnica” - otwarta została jeszcze wystawa portretów uczestników wykonanych 
przez Bogusława Biegowskiego tradycyjnymi, archaicznymi „światłoczułymi” metodami. 

 
Władysław Nielipiński 

 

 
Digitalizace a skartace? Žádný problém! 

 

Ve spolku Trianon se v dubnu 2016 konalo oficiální zahájení činnosti pracoviště Digitalizace a skartace za 
přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje Vlastislava Kuchaře, PaedDr. a Mgr. Radima Fryče, Ing. 
Barbary Lancové z PR oddělení Třineckých železáren, a.s., ředitelky Regionální knihovny Karviná PhDr. Haliny 
Molinové, zástupkyně Městské knihovny Český Těšín a regionální televize Polar. 

V úvodu proběhlo slavnostní přestřižení pásky předsedou spolku TRIANON Viliamem Šuňalem, Vlastislavem 
Kuchařem a Barbarou Lancovou. Následně zaměstnankyně seznámily účastníky s důvodem vzniku pracoviště 
a jeho vybavením. Představily chod pracoviště, nechyběly přitom ani praktické ukázky skartace dokumentů 
na velkokapacitní výkonné skartovačce, skenování či kopírování velkoformátových listin na multifunkčním 
zařízení a digitalizace knih na knižním skeneru. Pracovnice zmínily také možnost úpravy a čištění 
naskenovaných dokumentů pomocí speciálního softwaru. Závěrem informovaly hosty o plánovaném 
rozšíření služeb o vedení a správu digitálních archivů v cloudovém úložišti. Všechny výše uvedené služby 
spolek nabízí v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

Pracoviště vzniklo za účelem podpory pracovního uplatnění vzdělaných žen se zdravotním handicapem 
z českotěšínského regionu a okolí. Rekonstrukce prostorů pracoviště proběhla za finančního přispění města 
Český Těšín. Vybavení provozu bylo pořízeno díky dotacím a grantům z rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj, Moravskoslezského kraje a Nadačního fondu Prazdroj lidem. Děkujeme! 

 
Ing. Tereza Kawuloková 

TRIANON, z.s. 
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V souladu se Stanovami spolku TRIANON, z.s. bylo na základě 
mimořádné osobní pomoci při realizaci pilotního programu 

 
 

BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
 
 

uděleno 
 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ 
 
 

2005 

 
Ing. Miroslavu BEDNARZOVI 

 
doc. Ing. Evě SIKOROVÉ, CSc. 

Moravská vysoká škola Olomouc 

 
Jaroslavu ČÁNKOVI 

 
Ing. Jaromíru KOHLÍČKOVI, CSc. 

poslanci Evropského parlamentu 

 
 

2012 

 
MUDr. Josefu SŁOWIKOVI 

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej
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Dlouhodobě podporují pilotní program BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® spolku TRIANON: 

www.kr-moravskoslezsky.cz 

www.trz.cz 

www.tesin.cz 

www.karvina.cz 

www.havirov-city.cz 

www.remarkplast.cz 

www.cez.cz 

www.veolia.cz 

14. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2016 podpořili: 

www.kr-moravskoslezsky.cz 

www.zamecek-petrovice.cz 

www.klastr-socialnich-podniku.cz 

www.trz.cz  

www.tesin.cz 

www.finclub.cz 

www.karvina.cz 

www.havirov-city.cz 

www.kovona.cz 

www.donghee.cz 

www.vdv.cz 

www.nrzp.cz 

www.nadacnifondhyundai.cz 

www.osf.cz  

Projektoví partneři TRIANON, z.s.: 

www.sazp.sk 

www.kazuist.cz 

www.kapa-ops.cz 

www.oztrianon.sk 

www.regionportal.sk 

Odkazy k využití: 

www.jedemetaky.cz 

www.cestybezbarier.cz 

www.cestyzapoznanim.info 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.trz.cz/
http://www.tesin.cz/
http://www.karvina.cz/
http://www.havirov-city.cz/
http://www.remarkplast.cz/
http://www.cez.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.zamecek-petrovice.cz/
http://www.trz.cz/
http://www.tesin.cz/
http://www.finclub.cz/
http://www.havirov-city.cz/
http://www.kovona.cz/
http://www.donghee.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.nadacnifondhyundai.cz/
http://www.osf.cz/
http://www.sazp.sk/
http://www.kapa-ops.cz/
http://www.oztrianon.sk/
http://www.regionportal.sk/
http://www.jedemetaky.cz/
http://www.cestybezbarier.cz/
http://www.cestyzapoznanim.info/
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Vaše poznámky 
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