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Vážení přátelé,
13 je pro někoho šťastné, pro někoho obávané číslo. Před 13 lety jsme zorganizo-
vali první konferenci Bez bariér bez hranic® a představili záměr vytvořit model, aby 
se město Karviná, případně region Těšínska stal centrem propagace pestrého pro-
cesu programu možné inkluze. Měli jsme představu o tom, že pravidelně na několik 
dní v roce se stane toto místo průkopnickým centrem vytváření rovných příležitostí 
pro všechny, ale přeci jenom zvláště pro osoby se zdravotním postižením, studenty  
a seniory. Předpokládali jsme vytvoření silného partnerství na organizaci výměny zku-
šeností aktivit trvale udržitelného rozvoje přeshraničního regionu ČR-SR-PR. Obsa-
hem měly být výstavy kompenzačních pomůcek, rehabilitačních programů, architek-
tonických řešení přístupnosti budov, městské infrastruktury, výstava uměleckých prací 
umělců se ZP v galerii na OPF, inkluzivní vzdělávání, zaměstnávání OZP a ochrana 
životního prostředí. Takto zaměřený mezinárodní program bude završen mezinárod-
ní konferencí a společenským večerem s cílem propagace dobré praxe v této oblasti  
a ocenění nejlepších. Bylo nám od počátku jasné, že takový program lze realizovat pouze  
za podmínek vytvoření mimořádně silného partnerství.

Často vyslovuji pojem partnerství. Uvědomuji si totiž jeho obsah a význam. Za  
13 let jsme uskutečnili 13 dvoudenních konferencí k problematice života OZP doprová-
zených sborníky s obsahem a názory mnohých z vás. Z našich představ o programu 
dní Bez bariér bez hranic® jsme zrealizovali jen konference, screeningy přístupnosti 
infrastruktury měst, zdravotnických zařízení, objektů turistiky doma a v zahraničí. Do re-
alizace programu se dlouhodobě daří zapojit mladé lidi – studenty. V letošním roce jsme  
ve spolupráci s VŠB-TUO oficiálně zahájili činnost Společného výzkumného a moni-
torovacího centra, kde pravidelně probíhá výuka technického kroužku pro mladé lidi  
a byl zde postaven i ostrovní systém energetické nezávislosti. Třinecké železár-
ny, Lázně Darkov a Obchodně podnikatelská fakulta SU Karviná, město Čes-
ký Těšín od roku 2003 zůstanou napořád stálými partnery, bez jejichž podpory by 
nebylo možno absolvovat tuto 13letou cestu. Zůstanou natrvalo pro Trianon od-
vážnými průkopníky spolupráce s neziskovým sektorem. Ano, připojili se další jako  
KÚ MSK, Remarkplast s.r.o., statutární města Havířov a Karviná, nadace, firmy jako 
OKD a.s., ČEZ Distribuční služby s.r.o., FINCLUB plus a.s., Veolia Průmyslové služby 
ČR a.s. i řada osobností. Vidíme na partnerských panelech, ve sborníku a pohledem na 
přítomné v sálu, kdo se přidal k rozvoji tohoto druhu partnerství.

Za 13 let se mnoho změnilo, něco k lepšímu, něco opačně. Problematika inkluze OZP 
je trvale dramatická nejen v ČR. NRZP intenzivně vyjednává s představiteli státu,  
někteří o tom budete dnes mluvit, nebo jsou texty vašich pohledů na situaci zveřejně-
ny ve sborníku. Mile nás překvapil akční přístup pracovníků OKD k řešení spolupráce  
s Trianonem. „Trianon jede!“, tak byl nazván projekt obnovy objektu, abychom vylep-
šili pracovní podmínky pro hendikepované zaměstnance. OKD jej jako nejlepší projekt  
za rok 2014 ocenila Cenou Nadace OKD.
Jsme rádi, že si nás všímají noví partneři a snad se původní záměr podaří postupně na-
plňovat v širším rozsahu, aby bylo možno nabídnout vytvoření nových pracovních míst.

Přeji si, aby konference s pořadím 13 byla inspirací do další práce vám všem, kterým 
není lhostejný život lidí, ke kterým osud nebyl příznivě nakloněn a jsou nuceni překoná-
vat následky svého zdravotního znevýhodnění. Na konferencích již bylo uvedeno dost 
příkladů, jak je možno žít s hendikepem v podmínkách ČR, SR, Polska a naplno se 
věnovat práci, studiu či zábavě.

Přeji nám všem, abychom našli dostatek motivace k překonávání běžných denních  
překážek.

Viliam Šuňal – předseda
TRIANON, z.s.
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Vážení účastníci konference, drazí hosté,
 
dovolte, abych popřál již 13. ročníku mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRA-
NIC kvalitní průběh a mnoho příspěvků, které opět napomohou k posunu kvality informo-
vanosti a spolupráce v záměru úspěšné integrace zdravotně postižených spoluobčanů 
do plnohodnotného soukromého i pracovního života. 

Letošní téma „Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením“  
vystihuje nutnost spolupráce a komunikace subjektů zastupujících zdravotně posti-
žené s dalšími subjekty. V první řadě vidím stát, kraje, obce i města, které musí být 
schopné naslouchat. Stát a samosprávy plní nezastupitelnou roli vůči svým občanům 
a nesou zodpovědnost ve snaze odstranění bariér v integraci zdravotně postižených 
do běžného života. I nadále je třeba klást důraz na rozvoj programů cílených na in-
tegraci zdravotně postižených spoluobčanů, na dostupnost vzdělávání, sociálních 
služeb, bezbariérových tras a přístup ke všem aspektům civilního života. Nezastupi-
telným partnerstvím je však také prohlubování prospěšných forem spolupráce nezis-
kových organizací s podnikatelským sektorem k podpoře zaměstnávání osob zdravot-
ně postižených. Osoby se zdravotním postižením patří mezi nejpočetnější minoritní 
skupiny ohrožené sociálním vyloučením a znevýhodněním při pracovním uplatnění.  
A přitom uspokojivé zaměstnání odpovídající získané kvalifikaci je pro většinu lidí jednou 
z důležitých podmínek naplnění kvality života. 
Ať tato konference i díky mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností dokáže postihnout 
hlavní problémy a nedostatky, na jejichž odstranění je třeba nadále intenzivně pracovat. 
Věřím, že tato konference přispěje k šíření informovanosti a navazování významných 
vazeb pro partnerství a spolupráci s cílem zkvalitnění života našich spoluobčanů bez 
bariér!
 

Ing. Zdeněk Škromach
Místopředseda Senátu PČR
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Spolupráce NRZP ČR s vysokými školami a kraji

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR využí-
vá všech forem spolupráce tak, aby prosazovala zájmy 
osob se zdravotním postižením. Hlavním jejím posláním je  
integrace lidí s různými druhy zdravotního postižení do společ-
nosti tak, aby mohli žít svobodně, jako ostatní lidé. Aby mohli 
pracovat, studovat a účastnit se všech aktivit. K prosazování 
těchto zájmů je nezbytná nejen spolupráce se státními orgány a 
zastupitelskými sbory, ale také spolupráce s vysokými školami 
a krajskými municipalitami. 
Vzdělání je klíčovou věcí, a proto spolupracujeme s něko-
lika vysokými školami, které věnují větší pozornost vzdě-
lávání žáků se zdravotním postižením. Dlouhodobě spolu-

pracujeme s Metropolitní univerzitou Praha, což je největší soukromá univerzita  
v ČR. Tato univerzita se mimo jiné zaměřuje na vzdělávání žáků s tělesným posti-
žením. Všechny prostory této školy jsou přizpůsobeny, takže plně vyhovují stan-
dardům. Škola umožňuje těmto žákům studovat zdarma a zapůjčuje jim literaturu  
a technické vybavení. S Metropolitní univerzitou NRZP ČR realizuje řadu projektů, 
jak vzdělávacích, tak sportovních a společenských. 
Dlouholetou a intenzivní spolupráci máme s Palackého univerzitou v Olomou-
ci. Univerzita nám velmi pomáhá při jednáních s MŠMT ČR při prosazování le-
gislativních změn, které zlepšují podmínky inkluzívního vzdělávání.  Spolupracuje 
s námi na přípravě školských zákonů a prováděcích vyhlášek. NRZP ČR pro-
sazuje inkluzívní vzdělávání, i když si uvědomujeme, že i ono má svoje hranice  
a limity. Například u neslyšících je často vhodnější forma speciálního vzdělávání.
Právě v oblasti vzdělávání osob s poruchou sluchu spolupracujeme s Masarykovou 
univerzitou v Brně, která se zaměřuje na tuto skupinu studentů. Jedná se přede-
vším o společné projekty, hrazené z Evropských fondů a také společné konference  
na téma vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 
Velmi dobrou spolupráci máme s Univerzitou v Pardubicích, a to konkrétně Doprav-
ní fakultou. Realizovali jsme společně několik projektů, zaměřených na zpřístupňo-
vání bariér.
NRZP ČR dlouhodobě spolupracuje se všemi krajskými úřady. Vytváříme společně 
Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Dnes jsou 
tyto Krajské plány ve všech krajích, kromě kraje Vysočina, kde se teprve připravuje. 
Krajské plány jsou zaměřeny na různé oblasti života lidí se zdravotním postižením. 
Smyslem je spolupracovat s kraji na zlepšování života lidí se zdravotním postižením,  
a to formou různých projektů. Krajské plány obsahují opatření v dopravě, ve vzdělá-
vání, v zdravotní péči, při odstraňování bariér a v dalších činnostech. První Krajský 
plán vyrovnávání příležitostí byl schválen v roce 2003 v Moravskoslezském kraji. 
Tyto plány jsou sestavovány zpravidla na čtyři roky a po té jsou vytvářeny nové. 
K monitorování plnění jednotlivých opatření je vždy vytvořena společná pracovní 
skupina, která každoročně monitoruje, co se podařilo splnit a navrhuje nápravná 
opatření u těch aktivit, které nebyly splněny. Tento způsob spolupráce se nám velmi 
osvědčil.

V Praze dne 22. 6. 2015
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR	
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TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 
v České republice. Od jedné z mnoha malých hutí, kterých byla v době založení TŘI-

NECKÝCH ŽELEZÁREN v první polovině 19. století v českých 
zemích téměř stovka, se postupně vypracovaly mezi klíčové 
hutní firmy v Československu. V současnosti jsou TŘINEC-
KÉ ŽELEZÁRNY největší výrobcem oceli v České republice  
a společně se svými dceřinými společnostmi i nejvýznamněj-
ším zdrojem pracovních příležitostí ve východní části Morav-
skoslezského kraje. 
Udržitelný rozvoj naší firmy, jakož i společenská odpověd-
nost vůči všem zainteresovaným stranám počínaje naši-
mi zákazníky a dodavateli a konče našimi zaměstnanci  
a obyvateli okolního regionu jsou standardní součástí naší  
politiky. 

Snažíme se proto například v rámci naplnění zákona o zaměstnanosti zaměstnávat 
také co největší počet osob se zdravotním postižením (OZP). V huti, kde se pracuje 
převážně v náročných technologických podmínkách, to však není zrovna jednoduchá 
záležitost. Abychom naplnili v tomto směru literu zákona, měli bychom zaměstnávat 280 
osob se zdravotním postižením. V současnosti jich ale zaměstnáváme 97, což je zhruba  
1,4 % z celkového počtu zaměstnanců a to převážně v profesích programátorů, účet-
ních, skladníků, operátorů, ale také jeřábníků a údržbářů. V tomto počtu jsou jednak 
osoby zdravotně znevýhodněné a zaměstnanci ve stupni invalidity 1 a 2. Abychom do-
drželi nezbytná 4 % zaměstnávaných OZP, nakupujeme v objemu cca 35 mil. Kč ročně 
výrobky a služby od zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % OZP. Snažíme 
se přitom udržovat partnerství s organizacemi, která nám náhradní plnění dlouhodo-
bě zajišťují a zároveň vyhledávat další, která jsou založená na vzájemné prospěšnosti.  
V tomto směru se nám daří podporovat zaměstnanost v našich partnerských organi-
zacích, které působí převážně v našem regionu. Jedním z příkladů dobré a vzájemně 
prospěšné spolupráce je i naše desetileté partnerství se z. s. TRIANON.
Obdobnými schématy společenské odpovědnosti, které jsou uplatňovány TŘINECKÝMI 
ŽELEZÁRNAMI, se řídí i více než dvě desítky našich dceřiných společností v České 
republice včetně dvou zahraničních společností, které máme v Polsku a Maďarsku. 
V naší společnosti, která je jednoznačně výrobně orientována, si uvědomujeme, že za-
městnávání osob se změněnou pracovní schopností bude vždy problémem souvisejícím 
hlavně se zajištěním bezbariérovostí. Nicméně technický pokrok rozšiřuje i v hutní výro-
bě možnosti pro uplatnění většího počtu zdravotně handicapovaných osob a to hlavně  
v IT službách a administrativních činnostech. Také některé naše nové investice, orien-
tované hlavně na zušlechťování a finalizaci naší produkce, obsahují už řadu opatření, 
která minimalizují překážky související s bezbariérovostí některých pracovišť.
Budeme se v tomto směru proto snažit, abychom byli schopni nabízet stále širší mož-
nosti pro uplatnění zdravotně handicapovaných osob ve firmách naší skupiny a zároveň 
udržovat a dále vyhledávat vzájemně prospěšné formy spolupráce s partnery, kteří OZP 
přednostně zaměstnávají.
Jako významný zaměstnavatel jsme si vědomi své role nejen v ekonomické, ale i v envi-
ronmentální a sociální oblasti rozvoje regionu. Jako firma s vysokou mírou společenské 
odpovědnosti budeme nadále všestranně podporovat také rozvoj sociální ekonomiky.
Přeji účastníkům konference tvořivou atmosféru i konstruktivní nápady pro další partner-
skou spolupráci.

Ing. Jan Czudek
předseda představenstva

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
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Partnerstvom k integrácii ľudí so zdravotným postihnutím
- výsledky a skúsenosti Žilinského samosprávneho kraja 

Zdravie – zväčša to jediné si želáme pri narodení dieťaťa, pri rôznych prípitkoch alebo 
pri takpovediac obyčajnom kýchnutí. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie 
ako úplné telesné, duševné a sociálne blaho – pohodu človeka, ako jednotu alebo har-
móniu telesného, duševného a sociálneho v človeku. 
Právo na rozvoj, ochranu a obnovu nášho zdravia patrí medzi základné ľudské práva 
všetkých ľudí na svete. Nie každému je však dané do vienka. Práve tí, ktorým nie je 
umožnené z rôznych dôvodov a príčin pocítiť úplné telesné, duševné či sociálne blaho, 
majú právo na pomoc, aby toto blaho dosiahli, a ak to nie je možné, aby sa k nemu as-
poň čo najviac priblížili. Medzi tých, ktorí potrebujú túto pomoc, patria nezriedka aj ľudia 
so zdravotným postihnutím.
Žilinskému samosprávnemu kraju ako subjektu územnej samosprávy na Slovensku 
je zákonom dané podieľať sa na pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím, a to pre-
dovšetkým prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb. V zmysle zákona o sociál-
nych službách (zákon č. 448/2008 Z. z.) je jedným z cieľov poskytovania sociálnych slu-
žieb zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život  
a podpora jej začlenenia (integrácie) do spoločnosti. Žilinský samosprávny kraj je zria-
ďovateľom 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované 
sociálne služby takmer 3 500 klientom prostredníctvom viac ako 2 100 zamestnancov. 
Na sociálnu oblasť, t. j. aj na poskytovanie týchto sociálnych služieb, vynakladá kraj 
takmer 40 % finančných prostriedkov zo svojho celkového rozpočtu, v rámci čoho sú 
financované aj sociálne služby, na ktorých poskytovaní sa podieľajú tzv. neverejní po-
skytovatelia sociálnych služieb, ktorými sú napr. neziskové organizácie, občianske zdru-
ženia, cirkevné organizácie a iné subjekty oprávnené podľa zákona poskytovať sociálne 
služby. 
Žilinský samosprávny kraj udeľovaním finančného príspevku neverejným poskytova-
teľom sociálnych služieb tak vytvára zákonné zmluvné partnerstvá s mimovládnym sek-
torom a zabezpečuje jednu zo svojich základných kompetencií. Je to jednak z dôvodu, 
že zákon o sociálnych službách umožňuje záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby 
právo výberu poskytovateľa tejto služby, a to kdekoľvek na Slovensku. Ďalším dôvo-
dom je, že niektoré služby boli z historického hľadiska predovšetkým doménou dnes už 
nazývaných mimovládnych organizácii, napr. charity, či cirkevných organizácií, a kraj 
preto nezabezpečuje všetky zákonné povinnosti pri poskytovaní sociálnych služieb pro-
stredníctvom svojich zariadení sociálnych služieb. V prípade Žilinského samosprávneho 
kraja ide predovšetkým o služby špecializovaného poradenstva pre ľudí so sluchovým 
alebo zrakovým postihnutím, služby krízovej intervencie pre ľudí bez domova, pre ľudí  
s rôznym druhom závislosti apod. 
V záujme zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 
prostredníctvom svojich organizácií, zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pô-
sobnosti s vlastnou subjektivitou, využíva rôzne spôsoby spolupráce a partnerstiev aj  

Žilinský
samosprávný 
kraj
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s inými organizáciami. Ide najmä o využitie možností získania mimorozpočtových pro-
striedkov s pomocou dotačných a grantových programov prostredníctvom realizácie pro-
jektov zo štrukturálnych a iných fondov EÚ, resp. z darov. Sú to finančné prostriedky zís-
kané predovšetkým od fyzických osôb – jednotlivcov, od podnikateľských subjektov, od 
nadačných organizácií a fondov súkromného sektora na rôzne integračné aktivity ľudí so 
zdravotným postihnutím, na skvalitnenie materiálno-technickej základne zariadení či na 
zvyšovanie odbornosti a kvalifikačných predpokladov zamestnancov sociálnych služieb. 
V nezanedbateľnej miere sú zariadeniami využívané aj finančné prostriedky získané  
v rámci realizácie projektov na čerpanie finančných prostriedkov z dotácií štátu alebo EÚ. 
S cieľom zvýšenia podpory začlenenia klientov do spoločnosti sú využívané aj part-
nerstvá vzniknuté v rámci realizácie programov cezhraničnej spolupráce s Poľskom  
a Českom. Výsledkom týchto partnerstiev je vzájomná výmena skúseností v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb, spoznávanie iných kultúr a krajín a v neposlednom 
rade získanie nových priateľov, kolegov a ľudí ochotných pomáhať. Okrem toho väč-
šina zariadení Žilinského samosprávneho kraja (v súčasnosti už 21 z celkového počtu 
26) založila popri svojich zariadeniach zároveň aj mimovládne organizácie (neziskové 
organizácie, občianske združenia, nadácie) ako jednu z ďalších možností získavania fi-
nančných prostriedkov na zlepšovanie úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb.
So zariadeniami spolupracujú aj dobrovoľníci, komunity a miestni aktivisti, ktorí sa rôz-
nym spôsobom osobne podieľajú a zúčastňujú na organizovaní viacerých akcií a čin-
ností zariadení s cieľom spríjemniť klientom život v pobytových zariadeniach či zmyslu-
plne tráviť svoj voľný čas. Zariadenia Žilinského samosprávneho kraja tak spolupracujú  
s rôznymi základnými, strednými a vysokými školami, s umeleckými školami, s nemoc-
nicami, kultúrnymi a umeleckými organizáciami, so záujmovými združeniami a miestny-
mi klubmi, s aktivistami, podnikateľskými subjektmi, s cirkevnými organizáciami, ale aj  
s ďalšími jednotlivcami.
V rámci spolupráce so vzdelávacími inštitúciami zariadenia sociálnych služieb Žilinské-
ho samosprávneho kraja poskytujú svoje priestory na výkon praktickej činnosti žiakov 
a študentov stredných a vysokých škôl. Zariadenia taktiež spolupracujú s rôznymi od-
borníkmi a expertnými skupinami na zvyšovaní odbornosti svojich zamestnancov, resp. 
na poskytovaní sociálnych služieb na vyššej a odbornejšej úrovni. Ide predovšetkým 
o spoluprácu s organizáciami, ako napr. Centrum Memory Bratislava, Inštitút Bazálnej 
stimulácie, Inštitút teórie kvality alebo o spoluprácu s jednotlivými odborníkmi v oblasti 
kvality sociálnych služieb a ochrany práv ľudí s duševnými poruchami a ďalšími.
Spolupráca zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja s inými sub-
jektmi, organizáciami verejného, súkromného alebo mimovládneho sektora, nepochyb-
ne prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality sociálnych služieb v kraji, a tým aj k podpore 
integrácie ľudí so zdravotným postihnutím. Žilinský samosprávny kraj tak aj vďaka part-
nerstvám a podpore ochotných ľudí dokáže pomáhať svojim občanom k získaniu teles-
ného, duševného či sociálneho blaha. 

Slovami Henryho Forda: „Dať sa dohromady je len začiatok. Držať spolu je pokrok. Pra-
covať spoločne je úspech. A čas venovaný pomoci ostatným, aby toho pre seba urobili 
viac, je ďaleko lepší než obyčajné dávanie.“

Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

V Žiline 1. júla 2015



Vážené dámy, vážení pánové, / Vážení čtenáři,
již po třinácté se v Moravskoslezském kraji koná konference s mezinárodní 
účastí Bez bariér bez hranic. 

Moravskoslezský kraj se ve své sociální politice inten-
zivně věnuje tématu lidí se zdravotním postižením. Opí-
rá se přitom o své strategické dokumenty, především o 
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením. Tento dokument 
určuje směr a vizi Moravskoslezského kraje v oblasti 
vyrovnávání příležitostí již od roku 2003. 

Moravskoslezský kraj si byl od počátků vědom skuteč-
nosti, že vyrovnávání příležitostí není výhradně sociální 
záležitostí, nýbrž je zapotřebí nahlížet na tuto oblast jako 
na komplexní vzájemně provázanou problematiku, která 
ovlivňuje kvalitu života jak lidí s handicapem, tak jejich 
rodin a blízkých ve všech jeho aspektech. Nepřekvapí 

tedy, že první ze tří zásad, z nichž vychází Moravskoslezský krajský plán vyrov-
návání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014-2020, je 
zásada mezirezortního přístupu. Druhou zásadou je zásada partnerské spolu-
práce, která vyjadřuje samozřejmé a plnohodnotné přijetí občanů se zdravotním 
postižením, založené na respektu k jejich potřebám a adekvátních odpovědí na 
tyto potřeby. Třetí zásadou je pak zásada respektu k individualitě a jedinečnosti 
každého člověka, která vyzdvihuje nezbytnost nazírání na každého člověka jako  
na jedinečnou bytost a na odstraňování bariér jako na samozřejmou součást 
života.

Je tedy pro mne milým zjištěním, že nosným tématem konference Bez bariér 
bez hranic je „Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením“. Domní-
vám se, že tato shoda se zásadami strategického dokumentu Moravskoslez-
ského kraje není náhodná, nýbrž ukazuje na nezbytnost komplexního řešení, 
založeném na partnerské spolupráci v oblasti vyrovnávání příležitostí. Partner-
ství a partnerská spolupráce se nemusí vždy rodit jednoduše, kdy názory profe-
sionálů zastupujících stejný obor se mohou leckdy různit, natož pak odborníků 
různých profesí. Není vždy snadné dojít ke shodě, natož k uspokojivému řešení 
pro všechny. Věřím však, že respektem k lidem, jichž se daná problematika týká 
nejvíce, tedy lidem se zdravotním postižením, zaměřením na jejich individuální 
potřeby a přizváním ke spolupráci, lze překonat mnohé nesnáze.

Motto Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se 
zdravotním postižením na léta 2014-2020 zní: „Svět pro všechny – kraj pro 
všechny“. Jsem rád, že Moravskoslezský kraj vynaložil a vynakládá velké úsilí 
na to, aby byl skutečně krajem pro všechny. A rád bych vyjádřil své poděkování 
všem, kteří se snaží o totéž a přispívají k tomu, že uvedené motto je naplňová-
no v reálném životě. 

Miroslav Novák
Hejtman kraje

Dne 17. 6. 2015
12
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Český Těšín a Trianon

Lidi v Trianonu znám dlouho jako skromné, kterým jsou cizí 
slovní obraty jako „nejde to”, „je to těžké” a podobně. 
Spolek Trianon vznikl před dvanácti lety od základů a začal 
realizovat projekty na zvýšení ekologického povědomí, za-
jištění energetické soběstačnosti, zaměstnávaní zdravotně 
znevýhodněných a těžce uplatnitelných občanů či vzdělávání 
seniorů ještě v době, kdy se nejednalo o módní téma. V po-
slední době se také zapojil do zajímavého projektu technic-
kého vzdělávání mladých lidí. Pro své projekty získal srdce 
manažerů tak velkých a pro region zásadních podniků, jako 
jsou OKD, Třinecké železárny, ale stal se i partnerem pro VŠB 
– Technickou univerzitu Ostrava.
Je mi ctí, že aktivity Trianonu jsou soustředěny právě do na-
šeho města a že je můžeme také podporovat a využívat pro 

své občany. S předsedou Trianonu panem Viliamem Šuňalem spolupracuji i v zastupi-
telstvu města Český Těšín a přestože stojíme každý na opačné straně politického spek-
tra, tak musím říci, že i na komunální úrovni jde o korektního partnera, s jehož návrhy  
a stanovisky se nám daří proměňovat Český Těšín na lepší místo pro život všech našich 
občanů.

Ing. Vít Slováček, 
starosta Českého Těšína

Aplikované pohybové aktivity – postavení v ČR i zahraničí

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Katedra APA, Centrum APA, 
FTK UP v Olomouci

Aplikované pohybové aktivity (APA) byly v ČR realizovány mnohem dříve, než spatřilo 
světlo světa jejich současné označení. Přesto na vysokoškolské úrovni je jejich historie 
jen o něco starší, než 20-letá. Pro většinu laiků, ale překvapivě i odborníků se stále 
jedná o oblast málo známou nebo takřka neznámou. Co je zarážející, že i potenciálně 
zainteresování o možnostech a benefitech pohybových programů u osob se zdravotním 
postižením (respektive ještě obecněji se speciálními potřebami) málo vědí nebo si vý-
znamu účasti v nich plně neuvědomují. 
Příspěvek představuje APA a postavení pohybových aktivit osob se speciálními potře-
bami v České Republice. Zabývá se krátce historií a představuje zejména současnost. 
Zaměřuje se na oblast vzdělávání osob působících v APA, organizacemi zabývajícími 
se realizací programů v praxi, ale i koncepčním rámcem podpory a relevantními strate-
gickými dokumenty.
Část příspěvku se také věnuje legislativním opatřením ovlivňující zapojení a účast v 
APA. Neopomene zmínit také relativně nové trendy v systému celoživotního vzdělávání 
pro volný čas, sport a tělesnou výchovu. Možnou diskusi lze předpokládat ve vztahu k 
pohybovým programům s převažujícím terapeutickým efektem. Budou představeny vize 
a plán pro nadcházející roky. 
Hlavním cílem příspěvku by mělo být rozvinutí diskuse, inspirace, podpora zasíťování 
různých organizací a subjektů působících v APA. Velmi výraznou snahou bude apelovat 
na dodržování práv osob se zdravotním postižením v oblasti pohybových aktivit, volného 
času a životního stylu. 
V neposlední řadě budou uvedeny i příklady organizací působící v APA v zahraničí, ze-
jména Evropě. Zároveň bude představena sít světové federace APA IFAPA evropskou 
organizaci EUFAPA a českou zastřešující organizací Česká asociace aplikovaných po-
hybových aktivit.
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EZÚS TRITIA – nový nástroj cezhraničnej územnej spolupráce 

V roku 2013 štyri kraje, ktorých delí a zároveň spája štátna hrani-
ca, založili Európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce TRITIA, 
s r.o,. Žilinský samosprávny kraj, Moravskosliezsky kraj, Sliezske 
a Opolské vojvodstvo vytvorili organizáciu, ktorá má ambíciu stať 
sa významným nástrojom pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce 
na spoločnej slovensko – poľsko – českej hranici.     
V júni 2006 prijal Európsky parlament a Rada (ES) nariadenie 
1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). 
Podľa tohto nariadenia je EZÚS právnická osoba založená na 
báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonáva-
nia akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať 
a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/
alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospo-
dárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
Preložené do bežného jazyka je EZÚS jedinečná organizácia 

združujúca subjekty z rôznych štátov do jedného celku, ktorý pracuje pre zlepšenie podmi-
enok v prihraničných regiónoch.     
Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, s r.o. (EZÚS TRITIA) je prvým zoskupe-
ním svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi 
regionálnu samosprávu a je jedným z najväčších v Európskej Únií. 
EZÚS TRITIA bolo založené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EZ) 
č. 1082/2006. Stalo sa tak vo februári 2013 na základe dohody lídrov 4 samosprávnych 
krajov, ktoré sú zároveň jeho členmi. Sú to kraje zo slovensko-česko-poľského pohraničia, 
Žilinský samosprávny kraj za Slovenskú republiku, Moravskosliezsky kraj za Českú repub-
liku, Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo za Poľsko. Územie, ktoré spadá do pôsob-
nosti EZÚS TRITIA – vymedzené štyrmi vyššie uvedenými krajmi, zaberá 34 069 km2 s viac 
ako7,8 milióna obyvateľmi. To už nie je prehliadnuteľná veľkosť v kontexte prihraničných 
regiónov, ba ani v kontexte strednej Európy. Na jeho území sa nachádza niekoľko veľkých 
miest, napr. Katowice (PL) 305 000 obyvateľov, Ostrava (PL) 300 000 obyvateľov, Opole 
(PL) 130 000 obyvateľov, a Žilina (SVK) 83 000 obyvateľov. 
EZÚS TRITIA je registrované v registri ministerstva zahraničných vecí Poľskej republi-
ky, a teda užíva poľskú legislatívu. V súvislosti s tým bolo vybrané aj sídlo zoskupenia,  
a to v rámci najväčšieho kraja, ale v mieste ľahko dostupnom zo všetkým troch štátov  
– v poľskom Tešíne.      
Priestor EZÚS TRITIA je funkčou priemyselnou oblasťou, s rozvinutou dopravnou sie-
ťou s mnohými transhraničnými prepojeniami a silným ekonomickým zázemím. So sied-
mymi verejnými univerzitami, veľkým počtom poskytovateľov terciálneho vzdelávania  
a subjektov výskumu a vývoja, je územie TRITIA tiež zaujímavým priestorom pre výskum 
a inovácie. 
V neposledno rade EZÚS TRITIA dáva priestor a zázemie pre uskutočnenie spolupráce 
najmä neziskových organizácií. Vďaka týmto vzťahom medzi rôznymi subjektmi na území 
EZÚS TRITIA, ako aj vďaka spoločným výzvam, pred ktorými toto územie stojí, má EZÚS 
TRITIA enormný potenciál na ďalšie zvyšovanie intenzity a systematizáciu viacstrannej 
spolupráce.
EZÚS TRITIA v tomto období finalizuje stratégiu systémovej spolupráce svojich regiónov.  
V rámci nej si vytýčilo štyri nosné ciele rozvoja:
   - doprava a infraštruktúra  - cestovný ruch
   - hospodárska spolupráca  - energetika a životné prostredie. 
EZÚS TRITIA v súčasnosti implementuje a pripravuje niekoľko projektov z národných 
cezhraničných operačných programov a programov strednej Európy a Európskej Únie. Zá-
stupcovia EZÚS TRITIA sa stali členmi monitorovacích výborov programov cezhraničnej 
spolupráce a prípravných výborov pre nadnárodné a medzinárodné podujatia vo svojom 
území štyroch samosprávnych krajov v troch európskych štátoch.     

Marta Sláviková
riaditeľka EZÚS TRITIA 
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Ohlédnutí za chvályhodnou činností TRIANONU, z.s.

Už ani nevím pokolikáté jsem se zúčastnila letos vzdělávacího kurzu v „Senior Internet 
Euro Klubu“. Člověk je tvor zvídavý, tak i já jsem se před časem přihlásila do kurzu  
a internet mne zaujal. Tenkrát na začátku mi bylo skoro osmdesát. V prvním roce jsem 
získala základní znalosti, v dalších pokračováních jsem zase střídavě vždy něco zapo-
mněla, pak jsem si na to zase vzpomněla, získávala nové znalosti a tak stále dokola. 
To mi pomohlo v jejich upevňování. Ještě štěstí, že mou lektorkou byla velice schopná 
studentka gymnázia Míša Pavlíková a já jsem jen obdivovala její znalosti a trpělivost, 
kterou se mnou měla. Dnes vidím, kolik ještě nových možností a poznatků mi může in-
ternet poskytnout. Proto vám radím: nebojte se internetu a směle do toho!

Ing. Olga Válková – 85 let
uživatelka domova pro seniory Centra sociálních služeb Český Těšín

Se slovy p. Ing. Válkové nelze jinak než souhlasit. Za dobu, kdy v naší organizaci pů-
sobí „Senior internet Euro Klub“, a je to již plných 10 let, prošly bránami kurzu desítky 
absolventů, a to nejen z řad našich uživatelů, ale zejména seniorů Českého Těšína. Tím 
naplňujeme mj. jednu ze základních činností poskytování sociálních služeb v domovech 
pro seniory, a sice zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Naši uživate-
lé, kteří se kurzu účastnili nebo účastní, mají možnost setkávat se se svými přáteli, zná-
mými, sousedy i vrstevníky, se kterými se kdysi potkávali ve svém přirozeném prostředí. 
Navíc kontakt s lektory – studenty českotěšínského gymnázia obohacuje obě strany, 
senioři jdou takříkajíc „s dobou“ a mají z toho velkou radost a ti mladší si cvičí svou tr-
pělivost, schopnost se vyjadřovat a předávat nové poznatky z oblasti moderní techniky 
seniorům. Nezřídka se mezi seniory a studenty vytvářejí i osobní vazby, takže v průběhu 
kurzů se z nich stávají již „staří známí“. Řada seniorů Českého Těšína si již v průběhu 
nebo po absolvování kurzu pořídila svou vlastní počítačovou techniku. Mají tak možnost 
spojit se se svými blízkými, kteří jsou často vzdáleni tisíce kilometrů od domova bez 
bližšího kontaktu. Moderní technika a vzdělávání v kurzu jim toto umožňuje. Nezřídka 
hovořím s výše jmenovanou p. Ing. Válkovou. Často ji potkávám na chodbě a na otázku, 
kam jde, odpoví mi: „Už jsem nebyla pár dnů na internetu, to zas tam budu mít asi stovku 
e-mailů!“ Co k tomu dodat?!
Velice si vážím studentů – lektorů, protože práce se zdravotně postiženými občany vy-
žaduje velkou dávku odvahy a trpělivosti. Oceňuji všechny studenty – lektory a zvláště 
ty, kteří docházejí také přímo na pokoje takto postižených osob a věnují se jim při výuce 
internetu.
V souvislosti s tím bych chtěl vyzdvihnout spolupráci, která mezi naší organizací Cen-
trum sociálních služeb Český Těšín a spolkem TRIANON trvá v této oblasti již uvede-
ných 10 let. Poděkování patří vedení tohoto spolku, protože uvedení do činnosti „Senior 
internet Euro Klubu“ v naší organizaci bylo velice šťastným tahem, který posunul kvalitu 
poskytovaných služeb pro seniory zase o trochu výš. A ještě jedna pozitivní zpráva. Před 
pár lety ukončila Ing. Válková článek uveřejněný ve sborníku konference „Bez bariér, 
bez hranic“ slovy: „Ty naše PC již něco pamatují a měly by jít už také do důchodu“. Takže 
původní PC jsme již „poslali do důchodu“ a v dnešní době mohou naši senioři pracovat s 
tou nejmodernější technikou, což posunulo kvalitu kurzů zase o něco výš.
Naše organizace je již od r. 2012 jako partner účastníkem evropských projektů programů 
Grundtvig a Erasmus+, jejichž cílem je mj. také integrace osob se zdravotním postiže-
ním. Z tohoto pohledu rovněž činnost „Senior internet Euro Klubu“ je pro nás důležitou 
lokální aktivitou, jejíž cílem je např. zlepšení psychiky zdravotně postižených osob a se-
niorů, získávání zkušeností, tvorba postupů a metod uplatňovaných při práci se seniory 
a osobami zdravotně postiženými. Věřím, že s pomocí z.s. TRIANON se nám toto bude 
společně dařit i nadále.

Ing. Januš Foltyn
ředitel Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
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Náhradní plnění, jedna z možností vrátit a udržet OZP na trhu práce

Náhradní plnění, jak sám název napovídá, je součástí „plnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením (OZP) na celkovém počtu zaměstnanců“, který jsou povinni plnit 
zaměstnavatelé s počtem nad 25 zaměstnanců v přepočteném počtu. Může sloužit jako 
doplněk do povinného 4% přímého zaměstnávání OZP nebo i jako jeho plná náhrada. 
Vypočítává se z odebraných výrobků a služeb nebo zadaných výrobních programů za-
městnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP. Celá tato problematika je ošetře-
na v §§ 81 - 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(ZoZ) a prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb. k tomuto zákonu. 
V průběhu let se náhradní plnění měnilo co do rozsahu i obsahu, a to nejen pro jeho do-
davatele, ale i pro stranu odběratelů, a jeho důležitost a poptávka po něm stále vzrůstá. 
Zpočátku poskytovatelé náhradního plnění mohli nabízet výrobky nebo služby či zakáz-
ky v neomezené výši (limitováni byli pouze počtem svých zaměstnanců OZP, přičemž 
jejich počet „dodaný“ v rámci náhradního plnění nesměl být větší než přepočtený počet 
jeho zaměstnanců v době realizace dodávky). Od roku 2012 však ZoZ stanovil pevný 
limit výše objemu poskytovaných dodávek v rámci náhradního plnění. Ten se vypočítá-
vá jako 36násobek výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením 
zaměstnaného taktéž v předchozím kalendářním roce u firmy, která může nabízet ná-
hradní plnění. Tím došlo k určitému omezení nabídek u dodavatelů, kteří tak nemohli 
nově poptávku všech svých dosavadních odběratelů uspokojit. Pro tyto naopak vznikla 
jistá nutnost, pokud chtějí zachovat výši svých nákupů, hledat další zaměstnavatelské 
subjekty nabízející náhradní plnění. Nastala tak situace, kdy vzrůstá potřeba aktuální 
a věrohodné databáze firem nabízejících tento druh plnění. Katalog takovýchto firem 

na webových stránkách MPSV sice existuje dlouho, je však založen na dobrovolnosti  
a zdaleka jej nevyužívají všechny firmy.
Novela ZoZ s účinností od 1. 1. 2015 mimo jiné řeší i tento problém podmíněním mož-
nosti nabízet náhradní plnění pouze zaměstnavateli s více než 50 % zaměstnanců na 
„zřízených nebo vymezených“ chráněných pracovních místech (podle § 75 ZoZ). Aby 
se docílilo větší transparentnosti v oblasti náhradního plnění, tak novela rovněž, ten-
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tokráte odběrateli, rozšířila oznamovací povinnost plnění povinného podílu o uvedení 
identifikačních údajů zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, 
nebo kterému byly zadány zakázky, ceny těchto dodávek, datum jejich odebrání a čísla 
dokladů, kterými byl odběr uskutečněn. 
Jak už bylo dříve zmíněno, téměř desetiletým vývojem této problematiky se termín ná-
hradního plnění pevně dostal do povědomí širokého spektra zaměstnavatelů využíva-
jících tento způsob plnění povinného podílu (a určitě nejen jim) a i přes výše uvedené 
změny - rok od roku procento náhradního plnění v rámci plnění povinného podílu stále 
vzrůstá. Můžeme tedy říci, že i díky němu pozvolna přibývají další pracovní místa pro 
zdravotně postižené osoby.

Pracovní rehabilitace jako možnost integrace OZP na trh práce

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného za-
městnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují 
krajské pobočky Úřadu práce České republiky a hradí náklady s ní spojené.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu po-
volání, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro vý-
kon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání OZP zahrnuje:
 • přípravu k práci – probíhá na chráněných pracovních místech, 
   ve vzdělávacích zařízeních nebo na pracovištích zaměstnavatele a směřuje  
   k zapracování OZP na vhodné pracovní místo,
 • specializované rekvalifikační kurzy,
 • přípravu na budoucí povolání.

Účastníkem pracovní rehabilitace mohou být:
 • osoby se zdravotním postižením uvedené v § 67 ZoZ (invalidní v prvním,  
   druhém nebo třetím stupni),
 • osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou  
   invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení,
 • osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce, na základě doporu- 
   čení ošetřujícího lékaře,
 • osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ).

V rámci systémového individuálního projektu realizovaného v rámci ESF-OP LZZ (zkrá-
cený název projektu je „PREGNET“) byla vytvořena síť ergodiagnostických center (pře-
vážně rehabilitačních oddělení v krajských nebo fakultních nemocnicích), která využí-
vají moderní ergodiagnostické metody hodnocení funkčních schopností a pracovního 
potenciálu OZP a pomáhají tak stanovit, jaké pracovní činnosti může OZP vykonávat, 
případně v jaké oblasti je možno se dále profesně vzdělávat a rozvíjet.

Ing. Jiří Krhut
ředitel Odboru zaměstnanosti Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Ostravě
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Lázně Darkov, a.s. rozšířily nabídku poskytovaných zdravotních služeb

V roce 2011 Lázně Darkov, a.s. připravily nový projekt v oblasti zdravotních služeb  
zaměřený na poskytování lůžkové následné léčebně rehabilitační péče v oboru rehabili-
tační a fyzikální medicína. Záměr projektu vznikl s ohledem na stále stoupající požadav-
ky klinických pracovišť k realizaci přímých překladů pacientů k časné léčebně rehabili-
tační péči, kdy dochází ke zkracování hospitalizace pacientů na lůžkách akutní péče. Do 
roku 2012 byla společnost Lázně Darkov, a.s. spojována především jako poskytovatel 
lázeňské léčebně rehabilitační péče. Od tohoto roku společnost vstoupila na fórum ve-
řejné a odborné jako poskytovatel ústavní následné léčebně rehabilitační péče. 
 
Začátek realizace projektu nebyl zcela snadný. V rámci restrukturalizace lůžkového fon-
du 111 lůžek lázeňských bylo transformováno na lůžka odbornosti rehabilitační a fyzikál-
ní medicína. Následovalo přihlášení do výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví 
a jeho úspěšné absolvování. Rok 2012 byl obdobím uzavírání smluv se zdravotními 
pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotních služeb na tento druh léčebné péče. 
Podmínkou uzavření smluvního vztahu bylo dostatečné personální zajištění a technické 
vybavení tak, aby mohla být poskytována bezpečná a kvalitní péče. V současné době 
Lázně Darkov, a.s. mají uzavřen smluvní vztah s největšími zdravotními pojišťovnami 
v regionu jako je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna a zdravotní pojiš-
ťovna Ministerstva vnitra České republiky.

Odborný léčebný ústav rehabilitační Lázní Darkov, a.s. je nedílnou součástí bezbariéro-
vého komplexu Léčebny Rehabilitační sanatorium. Pacienti pro tento typ léčebné péče 
jsou přijímáni zejména z lůžkových oddělení poskytovatelů akutní péče nebo z vlastního 
sociálního prostředí, kdy došlo ke zhoršení chronické nemoci, a dosavadní ambulantní 
léčebná péče nebyla účinná. Nejčastěji to jsou pacienti po ortopedických a spondylochi-
rurgických operacích s přímým překladem z akutních lůžek. Dále to jsou pacienti s ce-
rebrovaskulární problematikou a po neurochirurgických výkonech po odeznění akutního 
stádia nemoci. Cílem Odborného léčebného ústavu rehabilitačního je obnovení funkční 
zdatnosti cestou restituce, substituce nebo kompenzace poruchy ve stádiu, kdy došlo ke 
stabilizaci zdravotního stavu. U všech zmiňovaných léčebných programů je dominantní 
intenzivní léčebně rehabilitační péče. Objektivizované léčebné výsledky a spokojenost 
našich pacientů jsou tím nejvyšším ohodnocením organizace léčebně rehabilitační péče 
a profesionality.   

Společnost Lázně Darkov rozšířením léčebného zaměření posílila pozici jako subjektu 
působícího v oblasti lázeňství a vybudovala novou pozici jako poskytovatele následné 
lůžkové léčebně rehabilitační péče. Poskytovatele, jehož prioritou je úspěšná a efektivní 
léčebná rehabilitace, která je výsledkem vynikající týmové spolupráce pacienta a zdra-
votnického personálu.
 

Mgr. Pavlína Klaputová
ředitelka léčebné péče
Lázně Darkov, a.s.
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Aplikované pohybové aktivity v systému (součást) ucelené rehabilitace

Rehabilitace je (dle definice OSN) proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním 
postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zacho-
valy si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň funkcí 
a poskytnout jim prostředky pro změnu jejich života k dosažení vyšší úrovně nezávis-
losti. Rehabilitace může zahrnovat opatření pro zajištění a obnovu funkcí nebo opatření 
kompenzující ztrátu nebo absenci funkce nebo funkčního omezení.

Ucelenost v rehabilitaci znamená především včasnost, provázanost jednotlivých oblastí 
rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) a také komplexnost. Cílem uce-
lené rehabilitace je co nejrychlejší a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením, 
poškozených úrazem, nemocí, nebo vrozenou vadou, do všech obvyklých společen-
ských aktivit s maximálním důrazem na jejich úspěšné pracovní začlenění.

Základním obsahem ucelené rehabilitace musí být co nejvíce minimalizovat důsledky 
trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení.

Pod pojmem aplikované pohybové aktivity (Adapted Physical Activities) se rozumí:
 - sport osob se specifickými potřebami (rekreační i vrcholová úroveň),
 - pohybové aktivity pro zdraví u osob se specifickými potřebami,
 - zdravotní tělesná výchova nejen na školách.

Osobami se specifickými potřebami chápeme osoby:
 - s postižením či oslabením, dočasným (např. funkční poruchy pohybového  
   systému, těhotenství) či trvalým (např. amputace),
 - mentálním, smyslovým, pohybovým, interním (kardiaci, diabetici...),
 - daným věkovou skupinou (senioři, děti).

Součástí volonočasového a sportovního využití uživatelů CSS Hrabyně jsou sportovní 
klání ECCE HOMO Hrabyně (závod vozíčkářů do vrchu na serpentinové dráze), turnaj 
v minigolfu – Hrabyně OPEN a také turnaj v ruských kuželkách. Mezi nejvýznamnější 
události patří Sportovní hry tělesně postižených, které vedení CSS Hrabyně a oddělení 
rehabilitace každoročně (letos již 14 ročník) pořádá v areálu CSS Hrabyně. Jedná se  
o akci, jejímž hlavním cílem je umožnit obyvatelům CSS Hrabyně setkání s obyvateli po-
dobných zařízení a vzájemné změření sil v různých sportovních disciplínách: jízda me-
chanických vozíků na okruhu, jízda elektrických vozíků na okruhu, slalom mechanických 
i elektrických vozíků, hod granátem, hod kriketovým míčkem, střelba ze vzduchovky, 
elektronické šipky, foukací šipky, ruské kuželky, hod oštěpem, hod diskem a lukostřelba.
Sportovních her tělesně postižených se pravidelně účastní kolem 150 invalidních spor-
tovců z celé republiky. Toto setkání jim skýtá možnost diskuse o problémech souvisejí-
cích s jejich handicapem, která nezřídka napomáhá jejich vyřešení. Pravidelné konání 
Sportovních her tělesně postižených je pro mnoho účastníků motivací k vyvíjení celo-
ročních sportovních a společenských aktivit, což výrazně zlepšuje kvalitu jejich života  
a pomáhá jim vyrovnat se s jejich mnohdy nelehkým osudem.

Mgr. Bc. Petra Kutálková, MBA
náměstek pro sociální služby

CSS Hrabyně
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Inkluzívní vzdělávání ano – ne?

Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

buryova@opf.slu.cz

Abstrakt
Obsahem příspěvku je problematika inkluzívního přístupu v současné společnosti, ze-
jména ve vzdělávání. Úvod je věnován rozdílům pojmů, vztahující se k inkluzi. Chápání 
procesu socializace a integrace je důležité ve vztahu k inkluzi a k inkluzívnímu vzdělá-
vání. Autorka článku vycházela z primárních zdrojů odborníků na problematiku inkluze 
a inkluzívního vzdělávání a současně na problematiku integrace, socializace a sociální 
exkluze.

Klíčová slova:
Integrace, socializace, inkluze, vzdělávání, handicap, školství.

Abstrakt
The article is the issue of an inclusive approach in contemporary society, particularly in 
education. Introduction is dedicated to the differences of concepts related to inclusion. 
Understanding of the processes of socialization and integration is important in relation 
to inclusion and inclusive education. The of article was based on primary sources of 
Experts on the issue of inclusion and inclusive education and also on the issue of inte-
gration, socialization and social exclusion.
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Vymezení pojmu inkluze je v současné době velice složité. Velmi úzce souvisí s pojmy: 
integrace, socializace a v opačném významu s pojmem sociální exkluze. Abychom po-
chopili inkluzi jako sociální proces, je třeba si vysvětlit terminologii příbuzných pojmů, 
které s ní souvisí. 
Socializace se u nás stále častěji používá v souvislosti se začleňováním člověka do 
společnosti. Socializujeme se tzv. „celý život“. Jde o sociální proces, kdy se člověk musí 
přizpůsobovat stále novým sociálním podmínkám. 
Pojem integrace je o začleňování určité komunity lidí nebo také minority či jedince do 
majoritní společnosti. Neznamená však přizpůsobení se minority majoritě, ani majority 
minoritě (tzv. pozitivní diskriminace). Vyjadřuje způsob života a základní právo svobodné 
volby pro společný život.
Nejčastěji spojujeme pojmy integrace a socializace se začleňováním handicapovaných 
skupin občanů do společnosti. Snaha o tento psychosociální proces musí být vždy obou-
stranná. Majorita chápe a pomáhá integrovat postižené občany mezi sebe, postižení se 
zase snaží o překonání svého handicapu a tzv. se socializovat do majoritní společnosti. 

Porovnání pojmů integrace a inkluze
Filozofickou a postojovou nadstavbou stávající integrace je nové chápání začlenění po-
stiženého člověka do společnosti – inkluze. Základem tohoto pojetí je poznání, že lidská 
společnost se skládá z více či méně odlišných jedinců. Inkluze je chápána jako postoj 
člověka, jeho přesvědčení a hodnota. Má tedy trvalejší charakter a provází celý jeho 
život. (HÁJKOVÁ, 2005)
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Na rozdíl od integrace, kdy se zkráceně pomůže jednotlivci v začlenění do školní třídy 
a přizpůsobení se třídě, znamená inkluze vytvoření diferencovaných podmínek různým 
dětem tak, že všechny, přesto že se svými schopnostmi mohou lišit, získají prostředí, 
které je optimálně rozvíjí. 

Inkluzívní vzdělávání
Pojem „inkluze“ se objevil v politické diskuzi v Evropě poprvé v 90. letech v kontex-
tu vzdělávací politiky Salamanského usnesení (viz.: Salamanca Statement, UNESCO 
1994). 
Mnozí odborníci z řad sociologie a sociální psychologie, speciální pedagogiky (např.: 
Lang a Berberichová) uvádějí, že při vývoji inkluzívních přístupů k výuce a učení se staví 
na respektování odlišností studentů a žáků, což obohacuje skupinu jako celek. To může 
znamenat rozsáhlé změny ve třídách, změnu přístupu k rodičům, spolupráce s osobními 
asistenty apod.
Smyslem inkluzivní školy je odstraňovat zbytečné sociální bariery ve společném integru-
jícím výchovném prostředí a dopřát všem žákům vzdělání, které bude naplňovat právě 
jejich individuální potřeby. Velké nároky jsou kladeny zejména na pedagogické pracov-
níky, kteří jsou zárukou úspěšnosti inkluzívního vzdělávání. Florian a Rouse (2009) uvá-
dějí, že profese pedagoga předpokládá odbornou činnost a práci s žáky různých schop-
ností a z rozdílného sociokulturního prostředí. Jde o tzv. „vnitřní“ neboli emický přístup 
k profesi. Pokud pedagog necítí vnitřní přesvědčení k inkluzivnímu způsobu své práce, 
nedocílí patřičných pedagogických úspěchů. Inkluzivní vzdělávání se tak stává nejen 
otázkou odborné připravenosti, ale především lidské zralosti.

V závěru lze shrnout, že inkluzívní vzdělávání je významným psychosociálním a peda-
gogickým procesem, který nově začleňuje děti a mladé lidi se specifickými potřebami do 
kolektivů a tříd. Souvisí to i s informovaností veřejnosti o potřebách a významu inkluze, 
která je daleko svobodnějším a přirozenějším procesem, než proces integrace a sociali-
zace. Stále ale v dnešní době narážíme na intoleranci a nechuť chápat a vnímat člověka 
jakýmkoliv způsobem odlišného, ať už kulturně nebo člověka se zdravotním postižením.

Zdroje:
[1] FLORIAN, L. a M. ROUSE, 2012. The inclusive practice project in Scotland: Teacher 
education for inclusive education. In Teaching and Teacher Education Journal of Educa-
tion for Teaching : international research and pedagogy. Roč. 38, č. 5. ISSN 0260-7476.
[2] HÁJKOVÁ, V. 2005. Integrativní pedagogika. Praha: IPPP ČR. ISBN 80-868556-50-
4.
[3] LANG, G. a CH. BERBERICHOVÁ, 1998. Každé dítě potřebuje speciální přístup. 
Praha: Portál. ISBN ISBN 80-7178-144-4
[4] The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 
UNESCO, 1994. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

Zdroj: upraveno z Hájkové

Integrace Inkluze
Zaměření na potřeby jedince s postižením Zaměření na potřeby všech vzdělávaných

Expertizy specialistů Expertizy běžných učitelů

Speciální intervence  Dobrá výuka pro všechny

Prospěch pro integrovaného studenta Prospěch pro všechny studenty

Dílčí změna prostředí Celková změna školy

Zaměření na vzdělávaného postiženého jedince Zaměření na skupinu a školu

Speciální programy pro studenta s postižením Celková strategie učitele

Hodnocení studenta expertem Hodnocení učitelem, zaměření na vzdělávací 
faktory

Tabulka 1: Vztah pojmů integrace a inkluze
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Nehoří, ale teče voda nebo nejde proud.

Prožité příběhy – čím jsou motivovány mé úvahy o potřebnosti zasáhnout do stávajících 
– existujících nebo neexistujících manuálů na řešení velmi různorodých nestandardních 
krizových situací, ve kterých je společný jmenovatel účast osoby s postižením. 
Příběh první byl vyvolán známou a medializovanou událostí ve Vrběticích a opatření  
v souvisejícím regionu. 

Přítel pozorovatel ve Vrběticích 

Mladý vozíčkář žijící se svou matkou v bytovém domě. V zóně evakuace. Po výbuších 
všeobecná aktivita v bezprostředním okolí vyvrcholila rozhodnutím o evakuaci osob, 
které nejsou schopny si zajistit ubytování mimo rodiny. Přítel Roman s maminkou mimo 
oficiální postupy využil blízkosti rodiny svého bratra. Popis Romana – uživatel elektric-
kého vozíku kvůli prodělané DMO, bydlící v drobně upraveném bytovém domě (úprava 
spočívala v dovybavení pojízdnou plošinou k překonání schodiště do obývaného patra). 
Dále rodina používá k transportu osobní automobil. Vzhledem k všeobecné obeznáme-
nosti okolí s Romanovým stavem nevyvolal mimořádnou pozornost. Komplikace nastaly 
až po přerušení dodávky elektrické energie, čímž byl odstaven dům a možnost normálně 
použít instalovanou plošinu. S pomocí rodiny opustili dům a na nezbytnou dobu se na-
stěhovali k bratrovi do nedaleké obce. Odtud se po ukončení evakuace vrátili zpět domů 
bez újmy. V podstatě příběh končí, ale ve skutečnosti má pokračování. 
Po dotazu na odboru krizových situací nejmenovaného kraje nám bylo sděleno, že si ne-
máme na co stěžovat, že postiženým byla věnována odpovídající péče a evakuace byla 
provedena sanitními vozy – 8 případů – do nemocničního zařízení. Čili, vše je v pořádku.
Dovětek: situace vyřešena pomocí příbuzných a pečující osoby bez pomoci ostatních  
a bez zaznamenání této příhody vyššími místy. Pozornosti unikly i v médiích prezento-
vané záběry evakuačních autobusů, z nichž ani jeden nebyl bezbariérový. Přitom právě 
menší obce jsou většinou obývány občany staršími se sníženou schopností pohybu. 
Přesto, že v zainteresovaných dopravních podnicích existují tyto vozy, nebyly pro tento 
účel nasmlouvány. 

Nocleh ve vlaku 

Dne 1. 12. 2014 jsem cestovala s partnerem Mgr. Romanem Herinkem z Prahy spojem 
společnosti LEO Expres do Otrokovic. Cesta byla přerušena nepříznivým počasím (le-
dovkou) a v Dlouhé Třebové byl vlak zastaven. Dál se nedalo jet. Pro cestující z vlaku 
byl vypraven autobus, který měl kopírovat trasu a dovézt je do cílových stanic. Přijel po 
několika hodinách strávených ve vlaku čekáním a hladem po informacích, protože nikdo 
vlastně neznal ani příčinu ani nástin řešení. Vše jsme se dovídali s prodlením a těsně 
před akcí. Autobusy pro ztroskotance byly ovšem zájezdové – bariérové. Personálem 
soupravy nám bylo sděleno, že i cesta k těmto přistaveným vozům je tak náročná a „ne-
schůdná“, že pohyb s vozíkem by nebyl bezpečný a do autobusu se nemáme jak dostat 
(pokud by to s pomocí cestujících šlo zajistit – doprava – vytažení partnera do autobusu 
a následná přeprava, nebylo možno zajistit jeho vyložení v cílové stanici – odehrávalo 
se to v nočních hodinách). Toto technicky neproveditelné a nebezpečné řešení palubní 
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personál zavrhl a nechal nás ve vlaku. Spolu se zbytkem posádky (která se o nás krá-
lovsky starala – vytvořila podmínky pro velmi komfortní „přežití“. Dostali jsme teplé jídlo, 
teplé nápoje, v soupravě bylo teplo, v dosahu bezbariérové WC, deky na noc, skutečný 
komfort oproti případům jiným z jiných souprav.) jsme ve vlaku přečkali noc a dopoledne 
se pokoušeli zjistit, co dál. Opět bez informací. Cca v 11 hodin dopoledne se rozhodlo, 
že souprava bude dieselovou lokomotivou odtažena zpět do Prahy a tam budeme my 
vysazeni. Neměli jsme jak se dostat domů na Moravu, protože veškerá vlaková spojení 
byla přerušena a žádným jiným způsobem se přepravovat s vozíkem nemůžeme. Proto 
posádka navrhla, že informují o naší situaci záchranný systém. Přijela posádka hasičů 
– statní chlapi, kteří partnera vzali na vozíku rukama a vynesli ho z odstaveného vlaku 
(cca 1,5 m vysoko bylo k náspu, pak přes zledovatělý příkop a výstup po svahu k silnici 
a sanitnímu vozu). Předcházelo vyšetření partnera přivolanou lékařkou, která byla ve 
svízelné situaci. Jeho zdravotní stav totiž, krom únavy až vyčerpání, nebyl nijak závažně 
zhoršen. Nebyl tedy „papírový důvod“, proč jej do sanitního vozu naložit a převážet do 
nemocnice. Nakonec právě vyčerpání bylo uvedeno jako důvod převozu. Naložili nás 
oba a zavezli do nemocnice v Ústí nad Orlicí a na neurologickém oddělení bylo partnero-
vi poskytnuto lůžko k odpočinku (seděl na vozíku už přes 36 hodin). Po vyšetření neuro-
logem nám byla schválena přeprava sanitním vozem do místa bydliště. Konec příběhu.
Dovětek: situace vyřešena dobře, ale intuitivně posádkou vlaku a následnou improvizací 
lékařky i lékaře v nemocnici. 

Teče voda teče po poschodí šplouchá

V domě s deklarovanou, ale reálně neprovozovanou pečovatelskou službou, došlo v 
nejvyšším patře k prosté poruše spočívající v prasknutí přívodu vody k WC a následné-
mu vytopení domu. Vzhledem k věku a fyzické kondici obyvatel tohoto domu se to blížilo  
k živelné katastrofě. Postižená 86letá paní nebyla vůbec schopna ani zastavit vodu, ani 
likvidovat škodu. 
Dovětek: Situace byla řešena pomocí sousedské výpomoci a následně v rámci přivola-
né rodiny. Celá kalamitní situace nastala v nočních hodinách, před běžným provozem. 
Systémové opatření – univerzální klíč u domovníka – na hluchou paní se dlouho nebylo 
možno „dobouchat“. Informace o vhodném odpovídajícím pojištění. Propojení s krizo-
vým řízením – paní byla v šoku, a pokud by se neozvala blízká rodina, byla by volána 
záchranná služba – ohrožení života. 
Tyto příběhy mají jediný společný jmenovatel a to je účast osoby s postižením, jako 
přímý účastník krizové situace. Proto tento příspěvek k otevření diskuse, pro to, co je 
řešitelné a jak.
Domnívám se, že náš národ nebo společnost řeší intuitivně takové situace a chybí kri-
tický manuál. Co v případě, že se to týká osoby s postižením. Chtěli bychom otevřít  
a rozpoutat fundovanou diskusi s oprávněnými subjekty o řešení. Za oprávněné pova-
žujeme stávající integrovaný záchranný systém obce s rozšířenou pravomocí a v nepo-
slední řadě i samy osoby s postižením. 

Autor je speciální pedagog s bohatou životní praxí i v extrémních situacích.
Mgr. Roman Herink
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Inkluzivní vzdělávání,  ano – ne.

Pod pojmem inkluzivní vzdělávání si můžeme představit nejrůznější opatření, která 
mají umožnit „zařazení co největšího počtu dětí do hlavního proudu vzdělávání“. Takhle 
obecně formulováno je heslo, kterým se ohánějí nejrůznější krasoduchové, kterým je 
vzdělávání cizí, ale považují toto téma za vynikající příležitost k vlastnímu zviditelnění.
Zkusme se podívat blíže na překážky, které mohou být nastraženy na děti či dospělé, 
kteří vstupují do vzdělávacího procesu. Prvním požadavkem je, a to již od dob Marie-
Terezie, aby pokud možno veškerá populace zvládla tzv. trivium. Tehdy šlo o čtení, psaní 
a počítání. Dnes již zcela samozřejmě přistupuje znalost výpočetní techniky na uživatel-
ské úrovni a některé další znalosti. 
Základním předpokladem vzdělávání je dostupnost školy a srozumitelnost výkladu spo-
jená s odpovídajícími požadovanými výstupy (tj. stupněm znalosti v jednotlivých před-
mětech, které jsou vyučovány). V některých státech světa jsou tyto požadované úrovně 
znalosti stanoveny v tzv. „syllabech“. 
V průměrné populaci se setkáváme s řadou odchylek od „normálu“. Na první pohled vi-
díme, že dnešní životní styl se podepisuje na fyzickém stavu populace (otylost, mnohdy 
až svalová atrofie, problémy spojené s vadným držením těla a nedostatkem pohybu). 
Část těchto problémů můžeme překonat pravidelnými aktivitami (různé druhy cvičení  
a sportu), jiné problémy souvisí s anatomií, případně duševním rozvojem a další problé-
my mohou být důsledkem nejrůznějších onemocnění. 
Hlavní proud vzdělávání by měl vždy vymezit minimální požadavky na duševní způso-
bilost (IQ) dětí, které se jej zúčastňují. Je nesmyslné domnívat se, že děti pod hranicí 
lehké mentální disfunkce budou schopny zvládnout, a to i za pomoci zvýšené asistence, 
veškeré požadované učivo. Zde vidím mez inkluzivního vzdělávání. Naopak handicapy 
spojené s motorikou, zrakem, sluchem i další, je možné řešit asistencí při vzdělávání. 
Obdivuhodné výkony sportovců na abilympiádě jsou špičkou bohatého rozvoje sportov-
ních aktivit handicapovaných. Bylo by naprosto tragické zlikvidovat v České republice 
bohatou tradici speciálního školství jen kvůli tomu, že v zemích západní Evropy nejsou 
schopni podobný kvalitní systém vybudovat. 
Naše školství v současné době potřebuje návrat. Tento návrat spočívá ve využití nejlep-
ších tradic minulosti našeho školského systému. Jde především o zhodnocení a nové 
uvedení do praxe zásad Jana Ámose Komenského, rozvoj státního, nikoliv soukromého 
školství, nepřipuštění různých nesmyslných experimentů včetně rodinného vzdělávání 
na vyšších stupních škol a postupný návrat k tomu, co nám celý svět záviděl, to jsou 
jednotné osnovy jak v hlavním proudu, tak ve speciálním školství. Ostatně mám dojem, 
že Ministerstvo školství v posledních letech tento směr konečně přes nejrůznější ne-
smyslné deklarace nastoupilo. Jde zejména o nejrůznější doporučené školní vzdělávací 
programy, jde o snahu vrátit se k jednotným požadavkům na minimální znalosti na úrovni 
9. třídy a o křečovitou, nesmyslně drahou a zoufale topornou snahu o sjednocení matu-
ritních zkoušek.
Inkluzivní vzdělávání pochopitelně vyžaduje asistenci a technické prostředky, které 
umožní těm, kteří mají fyzické handicapy, maximální zapojení se do hlavního vzděláva-
cího proudu. U ostatních vzdělávaných osob by mělo být vždy hlavním heslem „postarat 
se sám o sebe“, v lepším případě být schopen přispět k rozvoji společnosti, tzn. užitečně 
pracovat. K tomuto účelu máme velmi dobře koncipované a řadu let úspěšně fungující 
učební obory. Vzhůru do inkluze, ale uvědomme si, kde jsou její limity a mějme vždy na 
paměti, že řada opatření je vázána na dostatečné finanční prostředky a lidské kapacity.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
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Inkluzivní vzdělávání

Integrační a inkluzivní vzdělávání jsou dva odlišné pojmy, které lidé často zaměňují. V rámci 
integračního vzdělávání mají děti se zdravotním postižením (dále ZP) možnost studovat běž-
nou školu a v případě neúspěšné integrace se mohou vrátit do školy speciální. Jedná se o 
dvojí systém, ve kterém současně funguje jak integrační, tak i běžné vzdělávání.
Vlivem vývoje ve školství se základní myšlenka integračního vzdělávání dostává na vyšší 
úroveň inkluzivního vzdělávání, které již vnímá různorodost (např. rasovou či náboženskou) 
a odlišnost všech (nejen zdravotně postižených) žáků a studentů jako samozřejmost. Hlavní 
myšlenkou inkluzivního vzdělávání je tedy akceptace různorodosti a odlišnosti studentů, která 
ulehčuje práci učitelům běžných škol, protože v rámci inkluzivního vzdělávání odpadá pod-
mínka dosáhnout se všemi studenty stejného cíle.
První ústavy pro děti se ZP vznikaly v druhé polovině 18. stol., proces institucionalizace péče 
o děti se ZP tak trval přes 200 let a vedl k jejich postupnému oddělení od běžného vzdělávací-
ho proudu. Proto opačný trend inkluzivního vzdělávání bude sice nadále přetrvávat, ale vývoj 
půjde zákonitě pomalými a nejistými krůčky vpřed. Všechna nepromyšlená a rychlá řešení by 
byla spíše ke škodě než k užitku.
Podmínkou úspěšného trendu inkluzivního vzdělávání je jednotný a přiměřený postoj větší 
části populace k lidem se ZP. Chápe se tím hlavně důležitost podpory a důvěry blízkého okolí 
ve schopnosti lidí se ZP. Nejdůležitější je samozřejmě podpora ze strany rodiny, protože právě 
v ní se začíná formovat postoj dítěte ke společnosti. Velký význam pro sociální vývoj dětí se 
ZP mají i postoje širšího okolí, zejména postoje vrstevníků, učitelů, atd.
Postoje společnosti k lidem se ZP se dle výsledků různých výzkumů začínají pozitivně mě-
nit, ale stále ještě nejsou optimální. Ochota opravdu něco udělat pro lidi s postižením není 
uspokojivá a týká se spíše úzkého okruhu osob. To vypovídá o velmi nízkém společenském 
statusu lidí se ZP a o značných problémech s jejich sociální, školní i pracovní integrací.
Může se stát, že ředitel školy, pedagogové i celá třída jsou připravení na inkluzivní vzdělává-
ní, ale samotný žák se ZP nemá zájem o aktivní zapojení se do tohoto procesu. Na inkluzivní 
vzdělávání se nahlíží hodně jednostranně a často se zapomíná na jeden velmi důležitý prvek 
– na postoje žáků se ZP ke spolužákům i k samotné inkluzi. Tato problematika by si rozhodně 
zasloužila větší pozornost.
Sama o výše zmíněném něco vím. V prvním roce života mi byla diagnostikována obou-
stranná praktická hluchota. Navštěvovala jsem speciální školu pro sluchově postižené  
v Ostravě, poté jsem přešla na běžnou ZŠ v Oldřichovicích, kde mě k mému překvapení bez 
problémů mezi sebe přijali. Z mé strany byl určitě zájem o integraci, sama jsem se zapojo-
vala do různých úkolů a soutěží. Protože na ZŠ v Oldřichovicích se učil pouze první stupeň, 
přestoupila jsem na 7. ZŠ v Třinci, kde jsem si našla kamarády, se kterými se bavím dodnes. 
Vystudovala jsem gymnázium v Třinci a VŠB-TU v Ostravě, obor účetnictví a daně. Nikdy 
jsem se nesetkala se striktně odmítavým postojem vůči mě jako handicapované studentce. 
Naprosto převládal vstřícný přístup a ochota pomoci. Za to jsem vděčná všem svým spolužá-
kům, kteří mi pomáhali se zápisem přednášek a všem trpělivým pedagogům.
Poznala jsem i zdravotně postižené žáky a studenty, kteří o integraci z různých důvodů neměli 
zájem, např. ze strachu z nepřijetí, nezvládnutí nové situace nebo zkrátka jen chtěli zůstat ve 
své komunitě podobně zdravotně handicapovaných osob.
Nyní pracuji již druhým rokem jako administrativní pracovnice a vedoucí sociální sekce spolku 
TRIANON. Mám to štěstí, že mě práce baví a dobře vycházím se svými nadřízenými a kolegy.
Občas se ale sama sebe ptám, kde bych byla teď nebýt mé mamky, která mi obětovala pod-
statnou část svého života. Neustále mě podporovala, opravovala moji výslovnost, chodily 
jsme spolu několikrát týdně k logopedům, četla mi pohádky z dětských časopisů „Sluníček“, 
vysvětlovala mi významy různých slov a vět, které mi kvůli sluchovému handicapu často uni-
kaly. Proto jsem se výše zmínila o důležitosti podpory a důvěry ve schopnosti handicapova-
ných ze strany rodiny. Za to mé rodině patří velký dík, protože bez ní bych nebyla tam, kde 
jsem teď!

Ing. Tereza Kawuloková
t.kawulokova@ostrianon.cz 

Zdroj:
LECHTA, Viktor. Základy inkluzivní pedagogiky. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7
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Integrative education in Poland

One of the priorities of modern education is the inclusion of children with disabilities in 
the regular school system. Poland is one of the countries, where a partially integrati-
ve educational model for children with disabilities is carried out, parallel to segregative 
forms of education. Students with greater disability attend special education schools. In 
Poland there is one model of integrative education in force. The key person in this mo-
del is a supporting teacher, his/her employment in an integrative class is compulsory. 
A special education teacher in a regular school is not only a supporting teacher. He/
she also holds additional classes for students with learning problems. He/she is an advi-
sor and a consultant for other teachers and the parents. Additional support outside the 
class can be in a form of corrective-educational classes, speech therapy, re-education 
or socio-therapeutic activities.
Students with disabilities using this kind of education have minor intellectual disabilities, 
hearing impairment, vision defects, deep speech defects, physical disabilities, chronic 
diseases, epilepsy, emotional disorders or ADHD. Currently it is the parent, who choo-
ses an education form for his/her disabled child. A student who was issued an opini-
on on the need for special education has a few options of realizing his/her school 
duty. He/she may learn in a regular school (in an inclusive, integrative or special class)  
or in a special school. An individual teaching program is prepared for such a student 
by a team of teachers and specialists.   
An integrative class should meet certain criteria. It can have between 15 and 20 stu-
dents, including 3 to 5 students with a disability. Additionally to the leading teacher,  
a supporting teacher should be hired, preferably a special education teacher. The for-
mer is responsible for the course of the class, the latter helps the students with disabili-
ties in their individual work. The leading teacher should receive support from such spe-
cialists as: speech therapist, psychologist, physiotherapist, teacher for the deaf, teacher 
for the blind and teacher for the mentally disabled. The school should guarantee proper 
conditions for integrative education, such as: lack of architectural barriers and having the 
necessary equipment. Integrative education is a very demanding form of teaching, that 
is why the whole school team has to cooperate. 
Keeping integrative classes is expensive, and because of that integrative classes  
in a form designed by the legislation are created mainly in big cities and rich districts. 
Individualized education (inclusive) in a regular school ousts the integrative education. 
Economy is the main reason for that, in a regular (inclusive) class there is no need to 
hire a supporting teacher or to organize additional after class activities. There also is no 
limit to the number of students in a class. The consequence of that is that the disabled 
student often just passively sits in the class. 
Adequate help should focus on experiencing success by the student with a disability, 
which will give him/her the feeling of competence and will motivate him/her to work more. 
The analysis of the situation of a disabled student at a regular school should include 
his/her school achievements (didactics) and social abilities (his/her level of adaptation 
abilities). The problems increase with the students’ age, and because of that the inte-
grative education at the higher levels of education becomes increasingly (more) difficult. 
The most fulfilled need of the disabled students in the integrative system is the need 
for safety, also the cognitive needs are fulfilled to a high degree. However, the need for 
appreciation and belonging are fulfilled to a very small degree. The least fulfilled need of 
the disabled students is the self-actualization . 

Matylda Pachowicz (POLAND)
special education teacher, academic teacher

1 Szumski G. (2006) Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany eduka-
cyjnej, PWN, Warszawa
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Tělesná výchova u dětí se zdravotním postižením

Mgr. Radka Bartoňová: Palacký University, Faculty of Physical Culture, Olomouc, Czech Republic, 
radka.bartonova@upol.cz

Abstract
Physical education for children with disabilities
If we are not lead to physical activities by parents from the birth, we will get to them in an 
organized forms mostly in school settings. For students with disabilities, this approach 
to physical education or other forms of physical activity may not be so obvious. Solving 
of this problem is not so easy. For integration to regular physical education or physical 
education in special school of students with disabilities are important teachers with edu-
cation or experiences with this problematics, assistance of special education centres or 
support from consultant of adapted physical activities. 
Pokud nás k pohybovým aktivitám nevedou rodiče již od narození, dostaneme se k nim  
v organizované formě a cíleně buď v mateřské škole, zájmových kroužcích nebo do-
konce až v základní škole. Pro žáky se zdravotním postižením (dále ZP) tento přístup 
k tělesné výchově (dále TV) či jiným formám pohybových aktivit nemusí být tak samo-
zřejmý. TV je oproti dalším vyučovaným předmětům specifická nejen svým obsahem, 
ale i přidanou hodnotou, která ji odlišuje od ostatních předmětů (např. společné prožití 
s vrstevníky svých prvních pocitů nad vyhranou kolektivní hrou, zažití pocitu zvýšených 
endorfinů a pozitiva a negativa spolupráce s ostatními a spoustu dalších). Bohužel TV 
pro žáky s těžším typem ZP nebo žáka se ZP integrovaného do TV, se liší svou nároč-
ností přípravy, často i personálním a materiálním zabezpečením a dalšími. Proto přístup 
k tomuto předmětu pro žáky se ZP není tak běžný. 
Ačkoliv i v ČR byl v posledních letech zahájen trend integrace a spousta dětí se zdra-
votním postižením se učí v běžném vzdělávacím proudu, jeden z mála předmětů, který 
jim často není přístupný, je tělesná výchova. Velká část žáků se zdravotním postižením 
bývá z tohoto předmětu osvobozována, často zbytečně a neodůvodněně. Právě ne-
znalost této problematiky a nejrůznější obavy, mohou být tím limitem učitelů TV, proč 
se rozhodnou podpořit fenomén systému uvolňování z TV (Bartoňová & Ješina, 2012).  
I rodiče těchto dětí často nevědí o možnostech nejrůznějších pohybových aktivit a mož-
nosti zapojení se do organizovaných akcí.
Řešení tohoto problému není vůbec jednoduché. SPC mají největší přehled o žácích 
se SVP a jejich začlenění. Všeobecně se shodují, že TV je mezi posledními, kde se o 
integraci společně se školou snaží. Jedním z iniciátorů integrace do TV však může být 
právě SPC. Jestliže SPC integraci do TV bude podporovat, přístup školy k této proble-
matice se může změnit. SPC mohou být i v počáteční fázi prostředníkem mezi školou 
a rodiči. Pokud účast v TV v nějaké podobě rodičům doporučí, rodič může být ten, kdo 
bude usilovat o integraci dítěte do TV (Bartoňová & Ješina, 2012).
Ješina (2011a) proto v ČR navrhuje změny, které by se měly udělat ve vzdělávání bu-
doucích učitelů nebo pedagogických pracovníků. Všichni učitelé TV a odborníci vyučují-
cí TV nejen ve speciálních školách nebo institucích by měli získat odpovídající školení. 
Přiměřená podpora TV pro žáky se SVP by měla také zahrnovat školení dalších pe-
dagogických pracovníků (asistenti pedagoga) a programy s podporou vrstevníků (peer 
tutoring). V dalších krocích je to zaškolení pro využívání sportovně kompenzačních po-
můcek, didaktických materiálů, podporu v rámci služeb komunitního centra nebo spor-
tovního střediska pro osoby s postižením. 
Další z možností řešení situace v současných SPC je vytvoření pozice pro dalšího pra-
covníka, který by byl odborníkem na oblast aplikovaných pohybových aktivit či aplikova-
né tělesné výchovy. Jak uvádí Ješina (2011b) dle doporučení mezinárodního projektu 
EUSAPA by tito konsultanti poskytovali potřebnou podporu učitelům tělesné výchovy 
v inkluzívní TV, mohli by na částečný úvazek pracovat i jako učitelé TV ve speciálních 
školách nebo třídách a na částečný úvazek jako konzultanti APA.

Referenční seznam:
Bartoňová, R., & Ješina, O. (2012). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olo-
mouc: Univerzita Palackého.
Ješina, O. (2011a). Kompetence učitelů aplikované tělesné výchovy. Tělesná kultura, 34(2), 19-44.
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Edukacja włączająca, tak ale….   
Autor Lucyna Penar–Pękała  (dyrektor szkoły specjalnej )

Polskie prawo oświatowe zapewnia możliwość kształcenia uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach i rodzajach szkół. Decyzja 
o wyborze rodzaju  szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko posiadające or-
zeczenie o kształceniu specjalnym zależy od ich rodziców. Dokonują oni wyboru 
między szkołą ogólnodostępną, integracyjną i specjalną. Rodzice biorą pod uwagę 
umiejętności swojego dziecka, jego możliwości i jakość funkcjonowania. W ostat-
nich latach gdy najgłośniej mówi się o idei integracji i włączania uczniów z niepełno-
sprawnościami do szkół masowych, często  zdarza się, że dzieci przechodzą trudną 
drogę; szkoła masowa, potem integracyjna i wreszcie specjalna. Proces adaptacji 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w nowym środowisku jest sprawą 
niełatwą. Ważną rolę spełnia tu zarówno środowisko rodzinne jak i szkolne. Zada-
niem rodziny jest wspieranie dziecka i wskazywanie pozytywnych zmian. Szkoła 
zaś różnorodnością aktywizujących form i metod pracy powinna zaciekawić ucznia 
tak, aby chciał korzystać z jej oferty. Kształcenie ucznia z niepełnosprawnością in-
telektualną ( posiadającego  orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),  
w szkole masowej – w opinii autorki  tej publikacji, to nie zawsze słuszna decyzja. 
Pedagodzy powinni dobrze rozeznać sytuację zarówno w/w ucznia – jak też po-
zostałych osób w klasie, czy są gotowi na wspólną edukację? To ma fundamentalne 
znaczenie, bowiem brak akceptacji osoby niepełnosprawnej intelektualnie spowodu-
je  jej odrzucenie i izolację. A to standardy, które nie powinny mieć miejsca. Edukacja 
społeczeństwa w zakresie akceptacji  ludzi niepełnosprawnych  uczestniczących w róż-
nych formach życia społecznego daje pozytywne rezultaty. Jednakże nie można zdecy-
dowanie stwierdzić, że nie zdarzają się niekorzystne zachowania wobec osób niepeł-
nosprawnych. Budowanie integrującej przestrzeni wokół uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi wymaga trudu w pokonywaniu uprzedzeń i schematów 
mentalnych. Przestrzeń wokół ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powin-
na być; skoncentrowana na osobie-uczniu, pozytywna i profesjonalna. 
Z analizy środowisk szkolnych wynika, że uczniowie są niezwykle zróżnicowani pod 
względem potrzeb i własnych możliwości. Należy podkreślić, że w przeciętnej klasie 
znajdują się uczniowie o zdolnościach wysokich, przeciętnych    oraz ze specyficznymi 
potrzebami 
w nauce. To zróżnicowanie wymaga zapewnienia w systemie edukacji zróżnicowanych 
form kształcenia, które powinna prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nies-
tety jak wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy pedagogicznej autorki niniej-
szego opracowania, wiele szkół nie posiada tak wykształconej kadry, aby wszys-
cy mieli kwalifikacje do pracy z każdym rodzajem niepełnosprawności. Pomimo 
coraz powszechniejszego trendu edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych do 
szkół masowych - nadal istnieje szkolnictwo specjalne. Atutem w/w szkół jest ka-
dra pedagogiczna, która posiada kompetencje do pracy z uczniami z określonymi 
niepełnosprawnościami, a także ich komunikatywność, życzliwe podejście do ucznia  
i konsekwencja w stawianiu celów i wymagań. Ponadto ważną sprawą są wypracowane 
formy i metody pracy z uczniem i jego rodziną. A nade wszystko dzieci i młodzież są 
szczęśliwi bo mają tam swoich kolegów i przyjaciół zgodnie z zasadą Marii Grzegor-
zewskiej twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej;

”Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”
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Kam se ubírá naše školství

Nedá se přehlédnout, že v posledních letech se na téma školství v České republice 
vyjadřuje téměř každý. Často se stává, že do odborných pedagogických záležitostí 
mluví zástupci tzv. pseudovědy (takové druhy znalostí či postupů, které jejich vyko-
navatelé považují či prohlašují za vědecké a používají k jejich prezentaci vědecky 
nebo vědecky vypadající jazyk, ale nedodržují při tom základní pravidla vědy – např. 
tvrzení nemají povahou ověřené vědecké metody, nenacházejí potvrzení ve vědec-
kých výzkumech nebo jsou dokonce v rozporu s pozorovaným – řecky pseudos = 
lež, klam /Wikipedie/).
Mnohdy jde o zástupce z podporovaných organizací, kteří účelově pomlouvají pro-
střednictvím jednotlivců systém školství, neberou se v potaz úspěchy, zkušenosti  
a výsledky české pedagogiky, např. prof. Matějíčka a dalších, hodnotí se srovna-
telné s nesrovnatelným, nepřihlíží se k názorům zkušených pedagogů. Naopak od-
borníci v oblasti pedagogiky nejsou záměrně oslovováni k prezentaci pedagogické 
vědy a na jejich místo se dostávají zástupci mnohých agentur, kteří dnešnímu škol-
ství často škodí. Dokonce jejich zástupci se opravňují k tomu, aby stávající pedago-
gy poučovali, jak lze se všemi žáky pracovat v rámci inkluzivního pojetí vzdělávání. 
Přitom praktickou zkušeností s výukou žáků především mentálně postižených ani 
neprošli. Je všem jasné a v praxi samozřejmé, že všechna ostatní postižení - zra-
kové, sluchové i etopedické, se v základním proudu zvládají, když jsou na škole ke 
vzdělávání vytvořeny podmínky a je k dispozici odborně způsobilý personál. Zde je 
inkluze bezpodmínečně nutná a správná. Daleko složitější je společné vzdělávání 
žáků bez mentálního postižení se žáky s lehkým mentálním postižením, kteří po-
třebují speciálně pedagogickou péči. Ta měla v našem systému vzdělávání značně 
vysokou úroveň. Nynější trend umožňuje všem dětem vstoupit do základního vzdě-
lávání, kdy mentálně postiženým se snižují vzdělávací nároky. Výsledkem toho je, 
že v základním školství nejsou pevně stanoveny mantinely míry hodnocení dosa-
žených vědomostí. A právě žáci jsou velmi kritičtí, rádi se poměřují – proč může být 
hodnocen za stejnou práci jeden tak a druhý jinak - to nechápou, mají pocit, že zde 
neplatí spravedlivý systém hodnocení, a to vede k demotivaci. Proto si ,milí žáci, 
začínají dělat, co chtějí, učí se, kolik chtějí – ne kolik by z hlediska svých možností 
dokázali. Již dnes se to projevuje v přístupu k povinnostem a v jejich vzdělávacích 
výsledcích. Za špatný výsledek pak mohou učitelé, kteří je dostatečně nepřipravují.
A co když tyto děti nastoupí do zaměstnání? Také nebudou muset dodržovat pra-
vidla, protože všichni nějak obstojí? Zdá se, že nešťastný je trend, aby se ve tří-
dách základního vzdělávání vyučovali žáci nadaní, žáci s prospěchem průměrným  
a s lehkým mentálním postižením – upozorňuji, že toto postižení je ve většině pří-
padů v kombinaci dalších vad (zrakové, sluchové, etopedické a jiné). Bude tímto na 
školách vytvořeno zdravé konkurenční prostřední, plné lásky a vzájemného pocho-
pení? A co chudák český učitel s týmem asistentů pedagoga, kterým někdy postačí 
ke své odbornosti pouze několikahodinový vzdělávací kurz?

Mgr. Marta Labojová - pedagog, dlouholetá praxe na základní i speciální škole



TRIANON dal opět šanci místním studentům!

Léto 2015 je opět tady a studenti si rádi vydělávají nějaké penízky. Tuto mož-
nost jim jako každý rok dal spolek TRIANON. Brigádníci se museli poprat  
s řadou obtížných úkolů, které níže v článku popisují. Mezi ně patří fyzické práce 
jako je separace plastů, elektroniky, venkovní práce, ale také se zapojili do vytvá-
ření projektů pro své město a na chvíli se stali porotou pro hodnocení nejlepšího 
ekoplakátu. Studenti různých středních škol z regionu se velice rychle zadaptovali 
ve velmi příjemném prostředí, přičemž při pracovních aktivitách jim samozřejmě 
asistovali kmenoví zaměstnanci spolku, kteří i přes mnohdy těžká zdravotní posti-
žení nedali na sobě nic zdát a byli vždy ochotni a nápomocní. A jak vidí získanou 
zkušenost jednotliví studenti? Přečtěte si sami!

Michaela (Ostravská univerzita): „S TRIANONEM spolupracuji již několik let. Přes 
školní rok vyučuji seniory práci na PC a v létě se zúčastňuji brigády. Tento rok byl 
pro mě jiný v tom, že pro nás bylo připraveno více aktivit, pracovala jsem s novými, 
ale i “známými“ zaměstnanci a hlavně jsem měla být vzorem pro studenty, kteří 
ještě s touto prací neměli žádnou zkušenost. Dva týdny velice rychle utekly a já se 
opět dověděla spoustu nových věcí.“ 

Martina (GMCT): „Rozhodla jsem se přivydělat si nějakou zajímavou prací. Vybrala 
jsem si spolek TRIANON, které nabízelo brigádu pro studenty - práci v recyklaci. 
Mým úkolem bylo rozbíjení pojistek. Práce mě zajímala, protože se mi nejevila ob-
tížná ale i přesto byla důležitá. To jsem na počátku ale ještě nevěděla. Při demontáži 
pojistek jde o to, abychom od sebe dokonale oddělili všechny materiály, ze kterých je 
pojistka složena. Zjistila jsem, že pojistka obsahuje porcelán, železo, měď a písek. 
Poznala jsem, že je důležité třídit materiály proto, abychom jimi zbytečně neplýtvali. 
Práci bych doporučila všem, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí.“

Lucie (GMCT): „Jedna část naší práce bylo separování drátů. Hliníkový drát jsme 
odmotávali od železného jádra. Samotné rozmotávání bylo spojeno s rizikem po-
řezání, proto jsme pro lepší bezpečnost používali ochranné rukavice. Na brigádu  
do TRIANONU jsme se přihlásily s kamarádkou i přes to, že jsme nevěděly,  
co budeme dělat. První den byl plný zážitků a nových pracovních zkušeností. Po 
pár pracovních dnech jsme znaly pracovní postupy a lépe poznaly kolektiv spo-
lupracovníků. Ti nám i přes své mnohdy těžké zdravotní potíže byli vždy ochotni 
pomoci. Ani jsme se nenadály a dva týdny byly za námi a my jsme si mohly dále 
užívat prázdnin.“

Dominik (SOŠ TŽ): „První den na provoze jsem rozebíral elektrickou skříň. Dostal 
jsem se k obtížnější části, se kterou jsem si nevěděl rady. Naštěstí se mi ochotně 
nabídli stálí spolupracovníci TRIANONU, což mi hodně pomohlo, jinak bych se ur-
čitě dále nepohnul. Brigádu v TRIANONU bych zhodnotil jednoduše: Práce se mi 
líbila, v kolektivu jsem se cítil dobře a byl bych rád, kdyby mi to vyšlo i příští rok.“

Marek (ZST Cieszyn): „Przez 2 tygodnie pracowałem we TRIANONIE w Cze-
skim Cieszynie. W tym czasie miałem okazje pomagać w pracowni w rozkręcaniu,  
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demontażu a później także w segregacji elementów instalacji elektrycznej. Podobało 
mi się to że mimo tego, że mówiliśmy w innych językach, mogłem się ze wszystkimi 
bezproblemowo dogadać. Ludzie z którymi pracowałem byli mili i koleżeńscy. Dzięki 
temu za każdym razem, gdy już wracałem do domu, nie mogłem się doczekać ko-
lejnego dnia, aby moc się z nimi spotkać. Czas spędzony w TRIANONIE będę  
na pewno mile wspominał.“

Damian (ZST Cieszyn): „Podczas dwutygodniowego zatrudnienia w czeskiej or-
ganizacji TRIANON, z.s. mogłem cieszyć się zorganizowaną pracą grupową. Nie 
była ona nudna, ponieważ zdobywało się umiejętność komunikowania z osobami 
mówiącymi w innym języku. Poza tym praca była bardzo zróżnicowana i zawsze 
można było spodziewać się czegoś innego. Zatrudnienie w firmie TRIANON, z.s. 
uważam za strzał w dziesiątkę. Uczniowie powinni korzystać z takich możliwości 
zdobywając jakże cenne doświadczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za ofertę pra-
cy.“

Autor: Kolektiv studentů
(Michaela Pavlíková, Martina Ciencalová, Lucie Jedzoková, Dominik Fonš, Marek 
Kajstura, Damian Jankowski)
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Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením… 
aneb jak to vidí Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA byla založena již v roce 1990 jako občan-
ské sdružení lidí z celé ČR, kteří jsou ochrnutí po poškození míchy a pohybují se 
na vozíku. Naším posláním je hájit zájmy vozíčkářů s poškozením míchy, usilovat  
o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro jejich integraci do většino-
vé společnosti. S tímto cílem realizujeme celou řadu projektů, které by nebylo mož-
né uskutečnit bez dlouhodobé spolupráce a partnerství celé řady subjektů. Alespoň 
některé projekty si zde dovolujeme uvést.
Z pohledu organizace je důležitá včasná podpora nových klientů i jejich rodinných 
příslušníků. Ve spolupráci se spinálními jednotkami (Praha, Liberec, Brno, Ostrava) 
a spinálními rehabilitačními ústavy (Kladruby, Hrabyně, Luže-Košumberk) aktivně 
vyhledáváme nové klienty, kterým nabízíme poradenství a pomoc kdykoli v průběhu 
života. 
Aby se člověk s poškozením míchy mohl co nejsnáze a co nejrychleji integrovat do 
většinové společnosti a vrátit se pokud možno k předchozímu způsobu aktivního 
života, potřebuje širokou škálu individuální podpory a sdílení. CZEPA v tomto směru 
nabízí odborné sociální poradenství, poradenství specialistky na spinální proble-
matiku, edukační publikace a DVD programy. Asociace se zaměřuje na prevenci 
sekundárních zdravotních potíží a v terénu nabízí semináře „Správné sezení, výběr 
a nastavení vozíku“. Taktéž v různých krajích nabízíme program „Regionální setká-
ní“, tedy peer program osobního setkání lidí s míšním poškozením a s poskytovateli 
služeb.
Užitečné informace mohou lidé se spinálním poškozením čerpat z komunitního por-
tálu www.Vozejkov.cz a z aplikace bezbariérových míst www.VozejkMap.cz. CZE-
PA dále nabízí tipy a kontakty na zdravotní ambulance (rehabilitace, urologie atd.)  
v různých regionech naší republiky. Uvedené programy jsou specifické tím, že uži-
vatelé se mohou velmi snadno zapojit a aktivně ovlivňovat obsah, dodávat své tipy, 
kontakty, zkušenosti a pomoci tak ostatním uživatelům.
Na podporu integrace CZEPA dále provozuje projekt tréninkového zaměstnání  
v krámku Hvězdný bazar a také tréninkové bydlení pro tetraplegiky. Na podzim 
2015 spustíme nový projekt startovacího bydlení. To má podpořit zejména nové kli-
enty, kteří po ukončení základního rehabilitačního pobytu nemají vyřešené či uzpů-
sobené vlastní bezbariérové bydlení a hledají tak podporu na přechodnou dobu.
Partnerstvím sociálních a zdravotně sociálních pracovníků iniciovala CZEPA vznik 
Expertní skupiny pracovníků v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, která 
se aktivně zabývá návrhy na změny legislativy.
Projekt BanalFatal! má za cíl předejít novým úrazům s poškozením míchy. 
Žádná z našich činností by se neobešla bez partnerství a podpory účastníků spinál-
ního programu, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a municipalit, tak-
že s potěšením můžeme konstatovat, že na podpoře a integraci osob s poškozením 
míchy se podílí celá řada subjektů, kterým za spolupráci děkujeme.

 Hana Sixtová, pracovnice v sociálních službách
Kontakt: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, www.czepa.cz 
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Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej (PTM) już ponad dziesięć lat 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Trianon z Czeskiego Cieszyna. Dzielimy się regular-
nie ze swymi doświadczeniami z naszej pracy. Razem staramy się pozyskiwać nowych, 
ciekawych partnerów, którzy by podchwycili ideę naszych poczynań i rozpoczęli swą 
przygodę czy to z Trianonem, czy też z PTM-em. Można śmiało powiedzieć, że trwająca 
do dziś współpraca, to wynik chęci pomocy wszystkim tym, którzy jej w jakiejkolwiek 
formie potrzebują. Pozostaje sobie życzyć, oby tak dalej.
Polskie Towarzystwo Medyczne od swego powstania w 1991 roku kontynuuje działal-
ność 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. Spotkania członków i sympatyków PTM 
odbywają się w pierwszy piątek miesiąca za wyjątkiem wakacji, do tej pory było to 397 
razy. Wydaliśmy do tej pory pięć publikacji („Dr Olszak i jego następcy”, bibliofilski to-
mik wierszy MUDr. Janusza Gaudyna „JESTEM”, „PTM-PSZ 30”, „Janusz Gaudyn” oraz 
„Jan i Jerzy Buzkowie”).
Od roku 2005 współpracujemy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej  
z Rybnika.
W dniach 30-31.05.2014 w Bystrzycy i Trzyńcu zorganizowaliśmy konferencję z okazji 
140-lecia urodzin Jana i Jerzego Buzków, oraz wydali publikację poświęconą ich drogom 
życiowym.
W końcówce 2014 oraz na początku roku 2015 nasze spotkania opanowała tematyka 
związana z coraz to bardziej demokratyzującą się biurokracją. Zmuszeni byliśmy więc 
poszerzać naszą wiedzę prawną, by uczynić zadość nowym formalnościom. Dzisiejsze 
społeczeństwo obywatelskie musi swą działalność jak najdokładniej skodyfikować, za-
szufladkować i potem nic, tylko chlubić się w swej nazwie zaszczytnym „z.s.“. Do dnia 
dzisiejszego przebyliśmy już kawał drogi, czeka nas złożenie dokumentów w sądzie 
rejestrowym i oczekiwanie na wynik… Ciekawe, czym jeszcze umilą nam urzędy działal-
ność społeczną. W tym kontekście przestaje dziwić nikłe zainteresowanie młodych ludzi 
udzielaniem się w różnych stowarzyszeniach itp.
Tym, którzy jednak nie czują się tylko dodatkiem do komputera, nasze towarzystwo daje 
możliwość szeroko pojętej wymiany doświadczeń czy poglądów na ciekawe wydarze-
nia. W doborze tematów do naszych spotkań niejednokrotnie znajdowaliśmy inspirację 
u naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Trianon oraz Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 
z Rybnika.
Z postępującymi zmianami społecznymi od demokracji do biurokracji coraz bardziej 
widocznym okazuje się, jak bardzo cennym aktywem są dobrzy przyjaciele i znajomi. 
Mamy nadzieję, że nasze towarzystwo również w przyszłości pozostanie takim miej-
scem, gdzie te wartości będą doceniane i pielęgnowane.

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   

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE
W REPUBLICE CZESKIEJ

POLSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR uspořádala konferenci 
ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na téma 

Podpora pečujících osob.

Neformální péči, která je zajišťována rodinnými příslušníky, se věnuje celá řada 
osob všech věkových kategorií a rovněž se do této situace může během života 
dostat kdokoliv z nás. Nutnost postarat se o blízkého člena rodiny, který není 
schopen díky zdravotním problémům samostatného fungování, seniora, či po-
stižené dítě může nastat v jakékoliv etapě života člověka a je tedy velmi důležité 
věnovat této problematice dostatečnou pozornost také na poli sociální politiky. 

Tématu podpory pečujících osob, ale i současným problémům, se kterými se 
tyto osoby potýkají, se věnovala konference Podpora pečujících osob, která 
byla uspořádána Národní radou osob se zdravotním postižením ve spolupráci  
s krajským úřadem Moravskoslezského kraje na počátku června 2015. Mezi 
hosty konference přijali pozvání zástupci poskytovatelů sociálních služeb, Fa-
kulty sociálních studií Ostravské univerzity, ale i zástupci pečujících osob. Kon-
ferenci svým příspěvkem zahájil předseda NRZP ČR pan Mgr. Václav Krása. 
Dle jeho slov „není neformální péče zahrnuta v žádném sociálně-politickém 
opatření, přestože má nesmírný společenský význam. Neformální péči posky-
tují lidé, kteří obětovali svůj vlastní život pro blízkého člověka s handicapem. 
Mnohdy pracují dlouhá léta 24 hodin denně a pro nedostatek času rezignovali 
na své přátele a koníčky, ztratili odbornost ve své původní profesi a většinou 
mají velmi nízké příjmy, rovněž starobní důchody nakonec mívají ve výši život-
ního minima. Přitom vykonávají nesmírně namáhavou a potřebnou práci, ze 
které profituje nejen člověk s handicapem, ale ve svém důsledku celá společ-
nost. Kromě systémové podpory je ovšem nezbytné dát neformální péči prestiž 
a společensky ocenit všechny, kteří se jí věnují.“

Je nutné neustále pracovat na vytváření vhodných podmínek pro pečující oso-
by, neboť jejich péče předchází institucionalizaci osob se zdravotním postiže-
ním. Pečující osoby jsou mnohdy za svou práci neadekvátně oceněny, rovněž 
při následné zajištěnosti v rámci nároku na podporu v nezaměstnanosti či při 
žádosti o starobní důchod spadají do nejnižších částek. Účastníci konference 
se shodli, že opatření vedoucí k podpoře těchto osob by měly býti klíčové v rám-
ci sociální politiky i v rámci vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postiže-
ním. Národní rada osob se zdravotním postižením v této věci vyvíjí neustálou 
aktivitu, v současné sobě se snaží o valorizaci příspěvku na péči. 

Mgr. Miklušová Zuzana, Ph.D.
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Titulní strana – předání speciálních školních učebnic pro zdravotně postižené děti 
z MŠ, ZŠ a SŠ Jablunkovská v Třinci

1-4 12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2014 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 Studenti si na dvoutýdenní brigádě v našem spolku TRIANON kromě separace elek- 
 tronického materiálu a různých druhů plastů s našimi zdravotně postiženými  
 zaměstnanci vyzkoušeli zpracovat i projektový záměr a v závěru brigády postavili 
 pod dohledem odborníků dokonce vlastní solární kolektor.

7-8 Studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“ se uskuteč- 
 nila dne 22. 4. 2015 v aule Gymnázia Český Těšín. Studenti zde prezentovali pro- 
 jekty a modely využití obnovitelných zdrojů energie. Oceňujeme práci pedagogů  
 v roli odborných konzultantů.

9-12 Dobrovolnický den Třineckých železáren, a.s. proběhnul i v našem spolku dne  
 19. 9. 2014. Skupina zaměstnanců TŽ se pustila do mytí oken, malování místnosti 
 v nově vybudovaném Společném výzkumném centru TRIANON – VŠB-TUO  
 a separace plastů společně s našimi zaměstnanci.

13-18 Fotky ze zákulisí Provozu I Separace pro recyklaci zobrazují naše zaměstnance při 
 třídění elektronického materiálu.

19-20 Rekonstrukce Provozu II Separace pro recyklaci proběhla závěrem roku 2014  
 za finanční podpory Nadace VINCI a města Český Těšín.

21-22 V nově zrekonstruovaném Provozu II Separace pro recyklaci pracují již od prosince  
 2014 tři ženy.

23-24 Diskusní panel „Energetická bezpečnost budov, obcí, měst a regionů“ a EKOhappe- 
 ning „Napájeni sluncem“ proběhly 31. 7. 2015 netradičně v sídle spolku TRIANON 
 v Českém Těšíně. Akce se konala v závěrečný den letní studentské brigády, studen- 
 ti si postavili absorbér solárního kolektoru pod dohledem odborníků z VŠB-TUO  
 a představili účastníkům, čemu se na brigádě přiučili.

25-26 Workshop „Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických 
 sietí“ se konal dne 26. 11. 2014 v Domu PZKO v Mostech u Jablunkova. Cílem 
 projektu je zachování specifičnosti životního a přírodního prostředí přeshraničního 
 regionu. Účastníci workshopu navštívili obec Dolní Lomná, kde po uvítání starost- 
 kou obce R. Pavlinovou prohlídli informační centrum obce.

27-28 Realizační tým zmapoval v rámci projektu „Cestování bez bariér“ přístupnost něko- 
 lika turistických atraktivit, např. prověřili (bez)bariérovost Múzea slovenskej dediny 
 Martin.

29 Předání daru – speciálních učebnic pro zdravotně postižené žáky na SŠ, ZŠ a MŠ 
 Jablunkovská v Třinci proběhlo za účasti ředitelky Mgr. M. Labojové a zástupce TŽ, a.s.

30 Předání rotopedu zdravotně postižené studentce Karolíně Staňkové z Obchodní  
 akademie v Karviné se uskutečnilo v Lázních Darkov za účasti jejich generálního  
 ředitele J. Čánka.

31-32 Předání speciálních učebních pomůcek k výchovně vzdělávacím činnostem pro 
 zrakově postižené děti a autistické děti z „oční školky“ v Havířově proběhlo  
 za přítomnosti primátora Bc. D. Pawlase na magistrátu statutárního města Havířova.

Fotogalerie
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PARTNERSTVÍM K INTEGRACI OZP DO REKREAČNÍCH AKTIVIT

Letošním tématem konference Bez bariér, bez hranic je partnerství pro integraci 
osob se zdravotním postižením. Kazuist, spol. s r.o. jakožto vzdělávací a poraden-
ská společnost (www.kazuist.cz) má s partnerstvími rozsáhlé zkušenosti. Většina 
našich aktivit a projektů, ať už v oblasti podpory (sociálního) podnikání, vzdělávání 
nebo bezbariérového cestování, by bez zapojení partnerů nebyla možná. Během 
více jak 10 let naší angažovanosti v regionálních a mezinárodních projektech jsme 
získali řadu cenných poznatků týkajících se fungování projektových partnerství,  
s některými partnery jsme navázali dlouhodobé vztahy a poznali díky nim nejeden 
příklad dobré praxe. 
Ve svém příspěvku nechci filozofovat o významu a přínosech partnerství. Spíše 
bych se chtěla opět (jak je již takřka zvykem) zaměřit na téma cestovního ruchu pro 
všechny, který s letošním tématem úzce souvisí. Bezbariérové cestování je oblast, 
která má velký integrační potenciál, k jehož úspěšnému využití je spolupráce mezi 
aktéry všech sektorů (veřejného, neziskového a podnikatelského) nezbytná. 
Cestování je pro mnohé z nás neodmyslitelnou náplní volného času – zvyšuje kva-
litu života, přispívá k rozvoji osobnosti a vzájemnému poznání a porozumění mezi 
lidmi. I lidé se zdravotním postižením chtějí cestovat a trávit svůj volný čas kva-
litně a aktivně. Vyrazit na dovolenou s handicapem (handicapovanou osobou) je  
v praxi stálé komplikované a to kvůli chybějícím informacím a produktům reagujícím 
na specifické potřeby, bariérovému prostředí a přístupům do turistických zaříze-
ní, absenci potřebného materiálního vybavení a personálu v destinacích (zejména 
pomůcek a osobních asistentů) atd. Mnoho neziskových organizací a občanských 
iniciativ sice pořádá různé zájezdy, výlety, sportovní, poznávací, kulturní a jiné vol-
nočasové aktivity, ale jejich účastníci se při nich většinou nesetkávají s vrstevníky 
bez postižení. Rozvoj bezbariérové turistiky přitom může při řešení těchto problémů 
pomoci. 
Bezbariérové cestování není cestovním ruchem osob se zdravotním postižením, 
tj. speciální službou nebo zařízením určeným pouze osobám se zdravotním po-
stižením. Současné trendy v oblasti bezbariérové turistiky usilují o inkluzi v rámci 
služeb cestovního ruchu, tj. o vytváření takových podmínek, prostředí a produktů, 
aby standardní nabídka byla přístupná všem, i návštěvníkům se specifickými po-
třebami. Bezbariérovost je vnímaná jako součást kvality a komfortu pro všechny 
zákazníky. Dostat se do této fáze vyžaduje prezentovat potřeby a demonstrovat 
dobré příklady a přínosy - bez toho nemůžeme přesvědčit nikoho, kdo se cestov-
ním ruchem zabývá, aby se přístupností zabýval. Pro vytvoření inkluzivní turistické 
destinace pro všechny je dále důležité, aby na tomto úkolu spolupracovali všichni 
aktéři cestovního ruchu ze soukromého i veřejného sektoru. Čím užší je spolupráce 
mezi partnery, tím lepších výsledků je dosahováno. Příkladem dobré praxe, kde se 
spolupráce daří, je španělská Avila. 
Avila je jedno z nejvýše položených měst Španělska (1 127 m. n. m.) s něco málo 
přes 50 000 obyvateli. Hlavním zdrojem příjmu regionu je cestovní ruch. Turistic-
kým lákadlem jsou historické městské hradby obepínající centrum města, které je 
zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další desítky pa-



mátek (kostely, kláštery aj.) se statutem speciální ochrany. Základní bariéry pro roz-
voj přístupného cestovního ruchu spočívají v přírodním prostředí (výškově členitý, 
skalnatý terén) a historickém jádru města (středověké uličky, kamenné stavby, chrá-
něné památky). Přesto Avila v roce 2011 získala cenu Evropské komise „European 
access city“ (Bezbariérově přístupné evropské město), která je udělována městům 
za zlepšování přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Komise 
ocenila zejména komplexní přístup, dosavadní pokrok a spolupráci se soukromými 
subjekty (podnikatelskými i sociálními). 
Iniciátorem rozvoje přístupnosti města byla radnice, která si dala za cíl vytvořit  
z Avily destinaci pro všechny. Znamenalo to zavést přístupnost do všech komunál-
ních politik (územního plánování, staveb, komunikací, dopravy aj.), plánů a strategií 
a motivovat soukromé subjekty ke zvyšování přístupnosti a k vytváření pracovních 
míst pro občany se zdravotním postižením – poradenstvím, vzděláváním, grantový-
mi programy apod. Od počátku byly do procesu odstraňování bariér zapojeny místní 
neziskové organizace, občané a odborníci na problematiku zvyšování přístupnosti. 
Na vzdělávacích aktivitách, propagaci, komunikaci s provozovateli a občany město 
spolupracuje s externími organizacemi z veřejného i soukromého sektoru. Důležitá 
byla a je podpora poskytnuta partnerskými sítěmi, jejichž je město členem (ENAT, 
Sdružení měst s kulturním dědictvím, Evropská liga přístupných historických měst).
Zpřístupňování města je chápáno jako poselství a dlouhodobý úkol. Centrum Avily 
je dnes již plně přístupné. Byly odstraněny architektonické bariéry (a to i u histo-
rických objektů), zkvalitnily se služby, vznikly nové produkty a nová pracovní mís-
ta, zlepšily se kompetence pracovníků. Změny v konečném důsledku neslouží jen 
návštěvníkům, jejichž počet se zvýšil, ale v daleko větší míře i obyvatelům města.  
I přesto je potřeba nadále pracovat na zvyšování povědomí a společenského úsilí 
směřujícího k pochopení přístupnosti jako úkolu pro všechny. 
Na základě tohoto a jiných příkladů z praxe cestovního ruchu pro všechny se do-
mnívám, že spolupráce na tématu bezbariérového cestování má smysl a perspek-
tivu. Minimálně v rovině osvěty a zvyšování povědomí o přínosech přístupnosti 
má partnerství (ve srovnání s jednotlivci) větší šance dosáhnout kýženého posunu  
v postoji aktérů cestovního ruchu k bezbariérovosti a v jejím prosazování do praxe 
a v konečném důsledku tak podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do 
společnosti. Efektivita jakéhokoliv partnerství se odvíjí od lidí – kde je vůle spolupra-
covat na společném cíli a sdílet své znalosti, zdroje a zkušenosti, cesta se najde. 
Na závěr si dovolím citát papeže Františka: „Připomínejme si neustále, že pouze 
schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. Vše, co sdílíme, se násobí.“ Pro part-
nerství podporující integraci OZP to platí dvojnásob. 

Ing. Jana Szczuková 
projektová manažerka

KAZUIST, spol. s r.o. 
szczukova@kazuist.cz 
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Sociální práce v procesu koordinované rehabilitace 
v Odborném léčebném ústavu rehabilitačním Lázní Darkov, a.s.

Abstrakt: Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kdy se péče zdravotní prolíná s péčí 
sociální a je nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplex-
nosti léčby tedy nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta  
v případech, kdy toho není schopen sám, nemá rodinu anebo rodina tuto péči poskytnout 
nemůže. Příspěvek přibližuje práci sociálního pracovníka v Odborném léčebném ústavu 
rehabilitačním Lázní Darkov, a.s. při komplexní rehabilitaci osob s tělesným postižením.  

Klíčová slova: Zdraví. Nemoc. Odborný léčebný ústav rehabilitační. Sociální pracovník.  

Koncept koordinované rehabilitace osob s tělesným postižením, který je uplatňován  
v Odborném léčebném ústavu rehabilitačním je vzájemně provázaný a koordinovaný 
systém, kdy jde o včasné, plynulé úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení klientů se 
zdravotním postižením způsobeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou do všech 
obvyklých aktivit společenského života. 
Proces rehabilitace začíná ve zdravotnictví a její pojetí je multidisciplinární. Lékař jako 
první diagnostikuje zdravotní postižení, následuje činnost fyzioterapie, ergoterapie, lo-
gopedie, psychologie, sociální diagnostiky a služeb, speciální pedagogiky, a poskytová-
ní rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Činnost sociálního pracovníka v profesním týmu koordinované rehabilitace spočívá 
zejména ve vytváření, podpoře a stabilizaci přijatelných životních podmínek lidí s po-
stižením ve smyslu zprostředkování či poskytování adresných sociálních služeb nebo 
finančních podpor ze systému sociálního zabezpečení, pomoci a podpoře při ochraně 
práv a oprávněných zájmů klientů s postižením. Prioritními metodami aplikované sociál-
ní práce při řešení sociálních problémů klientů jsou případová sociální práce a sociální 
poradenství.
Sociální práce ve zdravotnickém zařízení je tradičně chápána jako jeden z efektivních 
způsobů zajišťování následné péče klientům. Má k dispozici však i další možnosti, pře-
devším jak zapojit rodinu do péče o klienty, jak vést klienty ke svépomoci a nabídnout 
psychosociální podporu. Konkrétní volba vhodných metod sociální práce v ústavní zdra-
votní péči a volba intervencí sociálního pracovníka je závislá na zdravotním stavu, věku 
a rodinném zázemí klienta. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky sociální 
pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu. 
Sociální pracovník spolupracuje úzce s multidisciplinárním týmem, při své činnosti do-
držuje základní etické principy, respektuje základní lidská práva pacientů a obecně zá-
vazné právní normy.
Cílem sociální práce ve zdravotnictví je především využít pozitivního vlivu psychosoci-
ální sféry k lepší adaptaci na nemoc, překonání obtíží, motivaci k léčbě, spolupráci a ke 
kvalitnějšímu životu.
Lidé s tělesným postižením jsou přirozenými uživateli služeb sociální práce a zdravotní 
péče.  Koordinovaná rehabilitace v Odborném léčebném ústavu rehabilitačním Lázní 
Darkov, a.s. směřuje k obnově nezávislého plnohodnotného života tělesně postižených 
klientů.

Bc. Liběna Polková, sociální pracovnice
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Obdarovali jsme hendikepované mladé lidi v Moravskoslezském kraji

Jedním z tradičních výstupů mezinárodních konferencí BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, 
které spolek Trianon každoročně pořádá se svými partnery, je obdarování zdravotně 
znevýhodněných dětí.
Z poskytnutých finančních prostředků na zabezpečení konference od jednotlivých měst, 
které finančně podporují konání konference, vyčleňujeme část prostředků k zakoupení 
pomůcek pro ulehčení studia nebo zvýšení kvality života, aby mladý hendikepovaný 
člověk mohl lépe studovat a žít.
Výběr vhodných uchazečů pro odměnu provádí Trianon ve spolupráci se sociálními od-
bory nebo s odbornými lékaři, kteří zprostředkují komunikaci s navrženými k obdarování.
V roce 2014 Trianon vyčlenil pro tuto akci prostředky ve výši 13 229 Kč. Předání dárků 
se uskutečnilo:
           15. 1. 2015 v Třinci na SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská, za účasti ředitelky Mgr. M. Labo-
jové a zástupce TŽ, a.s. byla předána kolekce speciálních učebnic pro těžce zdravotně 
postižené studenty a žáky,
       20. 1. 2015 v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov Karviná za účasti generální-
ho ředitele Lázní Darkov Karviná J. Čánka a náměstka primátora statutárního města 
Karviná Ing. M. Hajdušíka, byl předán rotoped studentce Obchodní akademie v Karviné 
Karolíně Staňkové,
         10. 2. 2015 na magistrátu statutárního města Havířova za přítomnosti primátora Bc. 
D. Pawlase, předány byly speciální učební pomůcky - hračky k výchovně vzdělávacím 
činnostem pro zrakově postižené děti a děti s diagnózou autismu z MŠ na ul. Mozartova 
1092 v Havířově. 
Obdarovaní obdrželi další dárky od Lázní Darkov a představitelů magistrátů statutárních 
měst Karviná a Havířov.
V této tradici by Trianon rád pokračoval.
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Možnosti podpory integrace osob se zdravotním postižením na trhu 
práce.

O co možná plnému životu osob se zdravotním postižením ve společnosti, postojích 
a přístupech ostatní části společnosti bylo řečeno a napsáno již mnoho.
Faktem ale je, že postavení těchto osob ve společnosti je často problematické,  
i když mají stejná práva a povinnosti, stejné potřeby jako ostatní lidé, jen je mohou 
někdy obtížněji naplňovat. Postoj společnosti k nim bývá často důsledkem negativ-
ního vnímání užívaných pojmů „postižený“, „hendikepovaný“, apod. Stejně jako je 
vysoce individuální vlastní zdravotní postižení (druh, rozsah), je individuální také 
přístup a postup, který může napomoci takovému člověku se co nejvíce integrovat, 
omezit důsledky.
Téměř každý člověk má potřebu zajištění obživy, bydlení, sociálního a kulturního 
života, společenského postavení. Uplatnění na trhu práce tak pro zdravotně znevý-
hodněné osoby představuje velmi důležitou stránku pro jejich sociální inkluzi, pro 
možnost vést život co možná nejméně závislý na ostatních. V rámci podpory pra-
covního uplatnění je stejně jako v jiných oblastech integrace důležité zaměřit se 
na podchycení a rozvoj zachovaných pracovních schopností. Zdravotní postižení 
sice představuje někdy určité omezení proti „běžným“ zvyklostem a podmínkám, 
neznamená to, že je tomu tak vždy. Je důležité rozpoznání, uvědomění si a rozví-
jení znalostí, schopností, dovedností a postojů člověka, který má nějaký zdravotní 
handicap a které lze využít pro jeho pracovní uplatnění.
Zaměstnávání je jednou z nejzávažnějších otázek nejen osob se zdravotním po-
stižením. Zaměstnání není jen zdrojem příjmu, ale také prostředek seberealizace 
a vytváření sociálních vztahů. A není nutno zastírat, že každý dospělý ekonomicky 
neaktivní člověk, představuje nevyužitý potenciál společenského bohatství.
Samotný zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. uvádí, že uchazečům o zaměst-
nání je věnovaná zvýšená péče mimo jiné s ohledem na jejich zdravotní stav.
Tato zvýšená péče se může projevovat v různých formách. Základní a vlastně rela-
tivně nejúčinnější (za předpokladu, že aktuálně existuje vhodná pracovní příležitost) 
jsou vlastní zprostředkovatelské služby. Ne vždy je taková situace a tedy přicházejí 
v úvahu další opatření a aktivity, které mají pomoci znevýhodněným osobám vhod-
né zaměstnání získat a udržet si je.
Zákon o zaměstnanosti umožňuje uplatňovat na podporu pracovního uplatnění 
zdravotně postižených osob nástroje a opatření, která motivují zaměstnavatele  
k přijetí takových osob tím, že umožňují saturovat náklady zaměstnavatele, které 
mu přináší potřeba větší pomoci, asistence při zapracování takového zaměstnan-
ce, případně nastavení zvláštních podmínek. Nejčastěji jde o poskytnutí příspěvku 
ke mzdovým nákladům zaměstnance. Jestliže je nutno vytvořit zvláštní podmínky 
pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením, může úřad práce zaměstnavateli 
poskytnout příspěvek na úhradu nákladů s tím spojených, tedy na náklady zřízení 
chráněného pracovního místa.
 Tam, kde nepomohou uvedené nástroje, nastupuje uplatňování opatření pracovní 
rehabilitace. Jde o soubor opatření a aktivit, jehož cílem je usnadnit vstup či pozici 
osob zdravotně postižených na otevřeném trhu práce. Včasnost uplatnění aktivit 



pracovní rehabilitace vede k jejich potřebné motivaci a aktivizaci při ovlivnění jejich 
situace.
Zde se může využít pracovní, bilanční diagnostiky a ergodiagnostiky k určení funkč-
ního a motorického potenciálu a zjištění co nejvhodnějšího využití schopností, do-
vedností, zájmů a motivace klienta, dispozic pro jeho začlenění na trh práce.
Poradenské aktivity vč. poradenství pro volbu, případně změnu povolání, pro volbu 
rekvalifikace, pro výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti mají za cíl 
motivovat a aktivizovat klienty pro hledání možného pracovního uplatnění (případ-
ně k výkonu samostatné výdělečné činnosti), hledání případné nové kvalifikační 
budoucnosti, napomoci jim porozumění sebe sama, osvojení si technik vyhledávání 
pracovních příležitostí, jednání se zaměstnavatelem apod.
Nejvíce používanými jsou aktivity praktické přípravy znevýhodněné osoby pro  
zaměstnání, případně jeho udržení nebo změnu. Jde o praktický zácvik osoby se 
zdravotním postižením v pracovní činnosti odpovídající budoucímu předpokládané-
mu zaměstnání, vč. případné teoretické přípravy. Tato příprava může být vykonává-
na na chráněných pracovních místech, ve vzdělávacích zařízeních, eventuálně na 
pracovišti stávajícího zaměstnavatele klienta. 
Pro zajištění spolupráce a individuálního přístupu k podpoře osob se zdravotním 
postižením v pracovním uplatnění pomocí pracovní rehabilitace úřady práce zřizují 
odborné pracovní skupiny. Jsou složeny zejména ze zástupců organizací zdravotně 
postižených a zástupců zaměstnavatelů.
Účelem odborné pracovní skupiny je individuálně posuzovat a navrhovat formy spo-
lupráce s osobou se zdravotním postižením v oblasti její pracovní rehabilitace.
Zákon o zaměstnanosti pro zvýšení příležitostí pracovního uplatnění zdravotně po-
stižených osob také určuje povinnosti zaměstnavatelů rozšiřovat možnosti zaměst-
návání těchto osob a to zejména stanovením jejich minimálního podílu z celkového 
počtu zaměstnanců. Takto stanovený podíl sice vedle přímého zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením umožňuje jeho naplňování i tzv. náhradním plněním, ale 
lze říci, že všechny možné způsoby plnění přinášejí rozšíření možností jejich pra-
covního uplatnění. 
Důležitá je také podpora udržení stávajících pracovních příležitostí pro již zaměst-
nané osoby se zdravotním postižením. Zde zákon o zaměstnanosti umožňuje po-
skytovat zaměstnavatelům příspěvek na zvýšené náklady provozování chráněných 
pracovních míst. A těm zaměstnavatelům, kteří na chráněných pracovních místech 
zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, úřad práce poskytuje 
příspěvek na úhradu vynaložených nákladů na mzdové prostředky.
Podpora uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce hraje důležitou roli 
pro jejich zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, aby 
mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. I když zřejmě 
možnosti, které mají veřejné služby zaměstnanosti k dispozici, nejsou bezezbytku 
komplexní, lze říci, že jejich vhodné uplatňování podporuje ekonomické a sociální 
uplatnění těchto osob ve společnosti.

Ing. Vladimír Patáčik
ředitel ÚP FM
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PARTNERSTVÍM K INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Význam slova integrace lze uchopit vícero způsoby. Ve vztahu k našemu tématu se bude-
me držet výkladu, který slovem integrace označuje začleňování anebo zapojování. Začlenit 
člověka majícího zdravotní postižení na trh práce neznamená „jen“ pomoci mu najít vhodné 
pracovní uplatnění, které bude respektovat jeho omezení. V pojmu začleňování (v našem po-
jetí) je obsažena zejména individuální poradenská práce s klientem, která je zaměřena na po-
sílení jeho vnitřního potenciálu na straně jedné a na eliminaci negativních aspektů na straně 
druhé. Vlastní negativní sebepojetí (pocity neschopnosti, nedostatečnosti a méněcennosti), 
jsou mnohdy jednou z hlavních překážek na cestě k integraci na trh práce. Zaměstnavatelé 
jsou sice nyní vstřícnější (možná je to dáno současnou politikou, která je orientována ve 
prospěch zaměstnávání osob se zdravotním postižením), nicméně je třeba pracovat také na 
odstranění negativních autostereotypů, které mají lidé se zdravotním postižením sami v sobě. 
Ty jsou mnohdy velmi hluboce zakořeněné a jejich odstranění předpokládá zásadní změnu ve 
způsobu myšlení. Individuální poradenství, které je nedílnou součástí integračních aktivit, je 
nástrojem, díky němuž lze této změny dosáhnout.

Naše nezisková společnost, Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se již mnoho let snaží 
pomáhat osobám se zdravotním postižením s integrací jak na trh práce, tak i do společnosti. 
Děje se tak zejména díky projektům Evropského sociálního fondu (v posledních letech pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a nejrůznějším grantům 
či dotacím. 

Významným nástrojem pomoci osobám se zdravotním postižením je bezesporu pracovní 
rehabilitace zajišťovaná úřady práce, na jejíž realizaci se také částečně podílíme. Proces 
pracovní rehabilitace je podrobně popsán v § 69 - 74 zákona o zaměstnanosti. Mimo jiné 
obsahuje i velmi účinný prvek, kterým je tzv. „příprava k práci“. Jde o získání pracovních do-
vedností, obnovení pracovních návyků, ověření pracovního potenciálu a možností s ohledem 
na zdravotní stav a to přímo v praxi na pracovišti vybraného zaměstnavatele. Jak říká zákon 
o zaměstnanosti, „příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se 
zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a ná-
vyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava 
k práci se může provádět v případě nezaměstnaných osob výhradně „na chráněných pra-
covních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo ve vzdělávacích zařízeních stá-
tu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských 
sdružení a dalších právnických a fyzických osob“. Přitom zájemce o přípravu k práci 
nemusí být v evidenci uchazečů o zaměstnání, postačuje, pokud je úřadem práce zařazen  
do procesu pracovní rehabilitace.
Tento ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit doplněný o zajištění praktic-
kých dovedností považujeme za velmi efektivní a účelný a na jeho realizaci spolupracujeme  
s úřadem práce již od roku 2010. Přestože jsme tímto způsobem prozatím pomohli řádově jen 
jednotlivcům, jsme připraveni se v procesu pracovní rehabilitace angažovat i nadále a daleko 
intenzivněji. 
V poradenské části pracovní rehabilitace se zaměřujeme zejména na individuální konzultace 
s poradcem (individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání, koučink cílený na zvý-
šení motivace pro hledání a získání zaměstnání, podpoření samostatnosti, aktivity a vlastní 
iniciativy klienta při hledání práce), dále zajišťujeme pracovní diagnostiku a testování (ověření 
pracovního potenciálu, testování klienta vedoucí k uvědomění si vlastních možností, upřesně-
ní představ klienta o pracovním uplatnění; vytipování pracovních pozic pro následné hledání 
pracoviště přípravy k práci). V další části procesu pracovní rehabilitace se soustřeďujeme 
především na rozvoj dovedností klienta pro trh práce (seznámení s efektivními technikami 
hledání zaměstnání, příprava na výběrové řízení a pohovor se zaměstnavatelem, telefonický 
a e-mailový kontakt se zaměstnavatelem, atd.). Některé klienty také zařazujeme do skupi-
nových poradenských aktivit, pokud aktuálně realizujeme nějaký vhodný kurz či motivační 
program. 
Zásadní částí pracovní rehabilitace je výběr vhodného pracoviště pro realizaci přípravy k prá-
ci. Jde o společné hledání vhodného zaměstnavatele pro přípravu k práci na základě výsled-
ků poradenských pohovorů a diagnostiky, kontaktování firem v blízké dojezdové vzdálenosti 



klienta s žádostí o umožnění přípravy k práci a následně také její zajištění, organizační za-
bezpečení a dohled nad celým průběhem přípravy k práci. Klientovi je na vybraném pracovišti 
přípravy k práci určen asistent, který se mu po celou dobu (obvykle cca 5 – 9 měsíců) věnuje  
a dohlíží na něj. Náklady na mzdu asistenta a stejně tak na poradenské služby v rámci pra-
covní rehabilitace hradí úřady práce z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.
Domníváme se, že tento proces má svůj význam a je vlastně jedinou legální možností, jak 
klientovi nacházejícímu se mimo trh práce zajistit pracovní zkušenosti bez toho, aby byl u 
zaměstnavatele sjednán jakýkoliv pracovně-právní vztah. Klient (osoba se zdravotním po-
stižením) je totiž po celou dobu přípravy k práci začleněn v procesu pracovní rehabilitace  
a zaměstnavatel tak nemá žádné náklady ani administrativní povinnosti. Za každý den vykona-
né práce na pracovišti přípravy k práci získává osoba se zdravotním postižením podporu (jde  
o obdobu podpory při rekvalifikaci), kterou rovněž vyplácí úřady práce. Obdobně jsou klientovi 
refundovány náklady na jízdné, a pokud potřebuje ochranné pracovní pomůcky, i tyto zaplatí 
ÚP prostřednictvím realizátora pracovní rehabilitace.
Dle našeho názoru je spolupráce úřadů práce a realizátorů pracovní rehabilitace velmi vhod-
ným příkladem partnerství vedoucího k zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce.

Jako další příklad efektivně nastavené spolupráce více subjektů bychom chtěli zmínit náš pro-
jekt s názvem „Jak na trh práce?“. Projektové aktivity jsou zacíleny na pomoc osobám sociál-
ně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým. Do uvedené kategorie mj. spadají také 
lidé se zdravotním postižením. Těm, kteří hledají vhodné zaměstnání, nabízí projekt aktivity, 
jež jim mají pomoci s uplatněním na trhu práce. A nejen na trhu práce, v mnoha případech se 
jedná o integraci zpět do společnosti (zejména u osob, které nejenže mají zdravotní omezení, 
ale nacházejí se zároveň v obtížné sociální situaci – například nemají kde bydlet a jsou nuceni 
pobývat v azylových domech).
Integraci na trh práce výrazně posiluje spolupráce s místními organizacemi, jejichž klienti 
jsou zároveň cílovou skupinou projektu. Kvalita projektu je do značné míry postavena právě 
na úzké spolupráci s neziskovými organizacemi na Třinecku a Českotěšínsku, které stály  
u vzniku myšlenky této provázané kooperace a podílely se na tvorbě projektového záměru. 
Po celou dobu realizace projektu byly všechny aktivity uskutečňovány v úzké spolupráci nejen 
s provozovateli azylových domů, ale také s ostatními organizacemi, které poskytují sociální 
služby či související aktivity a jsou ochotny se podílet na službách pro osoby z cílových skupin 
či participovat na přípravě jednotlivých klíčových aktivit.
Efektivní spolupráce ve smyslu maximální pomoci klientům je zajištěna tím, že projektoví 
pracovníci stejně jako sociální pracovníci sociálních zařízení poskytují služby, které jsou vzá-
jemně provázané a jsou „šité na míru klientům“. Že se nám to prozatím daří, dokumentují 
následující údaje vztahující se k výše uvedenému projektu, jenž byl realizován v době od  
1. 1. 2013 do 30. 6. 2015. Původně byl projekt nastaven pouze pro 60 klientů, ale pro znač-
ný zájem bylo do projektu nakonec zařazeno 83 účastníků. Z tohoto celkového počtu bylo 
36 osob se zdravotním postižením (všichni tito účastníci využili individuálního poradenství; 
skupinových aktivit se zúčastnilo 24 osob a psychologické poradenství absolvovalo 15 účast-
níků). Za dobu realizace projektu bylo klientům se zdravotním omezením zasláno celkem 
216 informací o volných pracovních příležitostech, pracovní uplatnění pak nalezlo 19 účast-
níků projektu. Tuto více než padesátiprocentní umístitelnost osob se zdravotním postižením  
na trhu práce považujeme za velký úspěch.

Lidé, kteří mají zdravotní omezení, nejsou odsouzeni k dlouhodobé nezaměstnanosti. Jen 
je třeba dělat některé věci jinak. Jak říká Steve de Shazer, zakladatel psychoterapeutického 
směru zaměřeného na řešení problémů: „Dělej, co funguje a  nedělej, co nefunguje. Když 
to nefunguje, dělej raději něco jiného“.    
S lidmi se zdravotním omezením pracuje naše nezisková společnost již řadu let a vždy, když 
naše spolupráce začne, zaměříme se na řešení, nikoli na problém. Protože když je ta správná 
motivace, hledají se možnosti, když není…, ale proč to tady zbytečně zmiňovat, my se tou 
druhou variantou zabývat nechceme.

Bc. Simona Rykalová, projektová manažerka, poradkyně, lektorka
Ing. Markéta Uhrová, ředitelka Kvalifikační a personální agentury, o. p. s.

www.kapa-ops.cz
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Krankcykl jako fitness přístroj s filozofií pro stojící i sedící
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.

Klíčová slova: krankcykl, paraplegie, fitness, trénink

Z historického pohledu daný fitness tréninkový přístroj vznikl jako nová alternativa 
klasického spinningu v roce 2002 v Americe, kde za autora je považován tvůrce 
a vynálezce spinningového programu Johnny G., přístroj vymyslel a zkonstruoval 
původně pouze jako doplňkovou variantu ke spinningu. Velký vliv na to mělo jeho 
závažné onemocnění, ochrnul na dolní polovinu těla (…).
Tato myšlenka byla podnět pro vývoj prvního krankcyklu, jehož používání se během 
několika let stalo zcela nezávislou formou indoorového trénování pro horní polovinu 
těla, trupu a břišních svalů. Primárně byl krankcykl určen široké veřejnosti na růz-
ném stupni fyzické aktivity. Po několika letech však byl objeven také jeho nedoce-
nitelný význam především v oblasti tréninku osob s tělesným postižením, zejména 
osob odkázaných na inv. vozík, pro které se tato specifická forma posilování začala 
ukazovat jako velmi vhodná fitness pomůcka.
Přístrojová mechanoterapie v současné době patří pro všechny osoby odkázané na 
inv. vozík mezi tu nejvhodnější, nejdostupnější a v poslední řadě i nejvíce žádanou 
v domácím prostředí. Rozvoj samostatných individuálních cvičení závisí na trénin-
kovém plánu, který bývá postaven tak, aby částečně kompenzoval hipokinézi. Mezi 
nejznámější a v současné době nejvíce používané patří např. motomed, který (…) 
napomáhá k redukci otoků a dokonce lze hovořit i o určitém udržování objemu pa-
sívní svalové hmoty. (…) K těmto účelům je pro osoby s poraněním míchy využíván 
nejvíce kajakářský, lyžařský a veslařský trenažér a v posledních několika letech 
začíná být populární také i krankcykl.
Při otázce, co to vlastně je krankcykl, primárně řekneme, že je to ergometr s velkou 
řadou možností nastavení. Je využitelný hlavně jako trenažérský přístroj nahrazující 
v indoorových podmínkách handbike nebo jako přístroj sloužící k rehabilitaci pohy-
bového ústrojí horní poloviny těla. (…) Podle posledních výzkumů se také ukázal, 
že je vhodný pro osoby s poraněním míchy trpící nadváhou nebo obezitou. Plně 
využitelný je i pro další diagnózy odkázané na invalidní vozík, kterým je nabízená 
celá řada přizpůsobení. Mezi ně patří odnímatelná část pro sedlo, aby vzniknul pří-
stup z pozice invalidního vozíku, či je možné použít třeba speciální úchopy klik pro 
tetraplegiky, kteří mají sníženou schopnost úchopu horních končetin.
Jednou z hlavních předností krankcyklu je také nezávisle se pohybující obě kliky  
s různou nastavitelnou výškou i intenzitou zátěže pro co možná nejvyšší variabilitu 
cvičení i optimální aktivování svalů. Umožňuje hlavně nezávislé synchronní i asyn-
chronní otáčení klik, což podporuje i rozvoj koordinačních cvičení. Dokáže ome-
zit přebírání pohybové funkce silnějších svalových skupin, nedochází tak k jejich 
nadbytečnému přetěžování a zároveň se vyrovnávají všechny stranové dysbalance 
svalových skupin, které jsou u vozíčkářů v důsledku častého nerovnoměrného po-
stižení pohybového systému velmi patrné. Navíc svým použitím umožňuje vozíčká-
řům aktivaci i jiných svalových skupin, než které jsou nuceni používat celý den pro 
pohyb invalidního vozíku. (…)
Z fyziologického hlediska jsou specifika cvičení na krankcyklu jedinečná v tom,  
že přístroj zlepšuje kardiovaskulární systém, zvyšuje aerobní kapacitu a svalovou 
sílu horních končetin i trupu. Zároveň se během tohoto druhu cvičení spaluje vysoké 
množství kalorií. Umožňuje tedy prokazatelné zlepšení kardiovaskulární kondice  



a zvýšení maximální spotřeby kyslíku (VO2max) pouze při cvičení horní poloviny 
těla. Cvičení s krankcyklem také usnadňuje růst svalové hmoty a umožňuje plynu-
lou a postupnou aktivaci svalů během provedení celého pohybu. (…)
V současnosti existuje velké množství příkladů a teorií sestavených podle studií 
zaměřených na sledování jednotlivých fyziologických markerů či výkonnostních as-
pektů. Doba, za kterou již dojde k první patrné a udržitelné adaptaci organismu na 
zátěž včetně náležité fyziologické odezvy, se dle individuálních předpokladů jedince 
pohybuje v rozmezí 6-12 týdnů (Havlíčková a kol., 2004; Wilmore a Costil, 2004). 
Na vybraných podkladech byl zvolený dvanáctitýdenní trénink, kde se předpoklá-
dalo, že by se tyto změny měly projevit a mělo by tedy dojít k adaptaci organismu 
vozíčkářů na námi nastavenou zátěž. (…)
Reakce organismu na svalovou práci se projeví bezprostřední odpovědí řady orgá-
nových systémů, velmi pak závisí na druhu, intenzitě a délce trvání zátěže. Pokud 
dochází k opakovanému mnohonásobnému zatěžování, začne se organismus těm-
to dlouhodobým vlivům přizpůsobovat. (…)
Cílem této studie je pokusit se určit rozdíly ve složení těla, výkonu a rychlosti vníma-
né námahy (RPE) u paraplegiků s různou úrovní plegie po 12 týdnech tréninkového 
programu v jednostranném režimu na krankcyklu. Vzhledem k tomu, že bylo oče-
kávání efektivnosti ergometru, měli jsme hypotézu, že trénink bude zvyšovat objem 
svalové hmoty, anaerobní výkon i výkon respiračních parametrů. Kromě toho tam 
bylo očekávání pro zlepšení flexibility horní končetiny, protože jednostranné variace 
byly použity u tréninkového programu.
A čtyři případové studie v kvalitativním kvazi-experimentální multifaktoriální kon-
strukce byly provedeny v laboratorním prostředí, kde každý účastník měl různý 
stupeň ochrnutí. Tréninkový program byl hodnocen před zkouškou a po zkoušce 
standardizovaného testu. Výsledky byly interpretovány spíše jako odbornosti než 
dle statistického výkladu pro omezené množství účastníků.
(…)
Účastníci se skládali ze čtyř mužů a jedné ženy, každý na jiné úrovni výšky léze. 
Věkové kalendářní rozpětí bylo od 28. až 49. rok a délka věku po úraze 1-30 roky. 
Více v Tab. č. 1. Jeden účastník (číslo 5 v Tab. č. 1) byl odmítnut z post-testu kvůli 
zranění.

Tab. č. 1. hodnoty jednotlivých účastníků
participant    gender    Age         Height         BM       Lesion  Lesion  age  dominated  Paralyze                                           
                                 (years)       (cm)           (kg)        level        (years)        limb        reason

	    1               male 39.6          192          108.2      Th12-L4        14.7  right    High fall
   2   female 48.7          179            57.2      Th10               1.1   left    High fall
   3    male 27.7          173            83 Th8     15.4  right    High fall
   4    male 21.2          190            59  C5       1.7  right Car accident
   5    male 47.3          180          116.7       Th5     30.2  right  Sport injury
average              36.9 ± 11   182.8 ± 7   84.8 ± 25  12.6 ± 11  

Postup

Účastnici byli seznámeni a proškoleni o stroji Krankcykl. Pre-test se uskutečnil v la-
boratoři, následuje 12 týdnů tréninkového programu, kde byla na Krankcyclu určena 
30min. práce dvakrát týdně. Týden po uplynutí programu se účastníci opět dostavili 
do laboratoře. Každá cvičební jednotka začínala 5min. zahřátí, po němž následuje 
60 minut zatížení, kde 30 minut bylo kontinuální zatížení na Krankcyklu kde se udr-
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žovaly kliky ve frekvenci mezi 65 až 75 otáčkami za minutu, následovaly další čtyři 
cvičební stanice, které představovaly pneumatické posilovače a trenažéry, kde bylo 
stanoveno 6-10 opakování maximálním nasazením s intervalem 2 minut. Střídáno  
s veslařským trenažérem jako 5 minut nepřetržité námahy s odporem.
Laboratorní testy začaly měřením antropometrie, následované měřením spirometrie 
a zahřátím před zkouškami fyzického výkonu. Fyzická testová baterie začala koor-
dinačním testem, následuje maximální rychlostní zkouška, svalový vytrvalostní test 
a 30s Wingate na anaerobní zkoušku. Mezi zkouškami byl vždy 10min. odpočinek. 
Další den proběhl jako samostatný screeningový nástroj pro porovnání zkrácení 
svalů. Složení těla bylo posouzeno podle bioelektrické impedance stroje Bodystat 
QuadScan 4000. Respirační funkce, jako je nucená vitální kapacita (FVC), usilov-
ného výdechu za 1 sekundu (FEV1) a vrcholové výdechové rychlosti (PEF) byly 
odhadnuty na Pony Graphic.
Tělesné změny složení byly nalezeny pouze u účastníka 4, který zvýšil svůj LBM  
a snížila procento svého tělesného tuku o 4,4% . Tato změna byla doprovázena zvý-
šením buněčné hmoty a suché hmoty. Nárůst obvodu paže byly nalezeny na pravé 
horní končetině účastníků 1, 2 a 3. U předloktí zvýšení obvod byl nalezen na pravé 
horní končetině účastníků 2, 3 a 4, a na levé horní končetině účastníka 3.
Rozdíly ve fyzické zátěži jsou zahrnuty v Tab. č. 2. fyzický výkon vzrostl u účastníka 
2 a účastník 4 ho snížil, má nejnižší anaerobní výkon v pre–testu. U probandů, kteří 
měli možnost zapojení trupového svalstva, docházelo dokonce k výraznému ná-
růstu jeho síly. Došlo ke zvýšení flexibility ramenních i loketních kloubů a mírnému 
nárůstu svalové hmoty horních končetin především v oblasti paží.

Tab. č. 2 Rozdíly ve fyzické zátěži

Parameter           Participant 1              Participant 2                Participant 3              Participant 4
            pre     post    ∆        pre       post       ∆       pre       post      ∆       pre     post     ∆
PP (W.kg-1) 4.1 4.2 0.1 3.8 4.1 0.3* 4.6 4.6 0 1.6 1.5 0.1
MP (W.kg-1) 3.2 3.2 0 3.1 3.4 0.3* 3.6 3.7 0.1 1.2 1.1 0.1
AnC (J.kg-1) 96 94.6 1.4 92.2 102.6 10.4* 109.1 110.3 1.2 36.3 31.6 4.7
FI (%) 50.3 55.4 5.1* 31.8 28.9 2.9* 42 39.9 2.1 40.5 50.5 10*
MP/PP (%) 78.1 74.3 3.8 80.9 84.1 3.2 78,6 80.5 1.9 77.4 70.6 6.8*
HRmax 179 166 13* 155 161 6 157 146 11* 118 144 26*
LA (mmol.l-1) 10.6 11.4 0.8* 6.8 10.3 3.5* 7.9 8.5 0.6 5.8 5.6 0.2
Endurance RA 24 27 3* 24 28 4* 24 28 4* 15 16 1
Endurance LA 23 27 4* 26 29 3* 22 26 4* 12 15 3*
Coordination 26.9 26.3 0.6 25.8 25.8 0.8 29.2 28.4 0.8 33.6 31.1 2.5
Speed 94 98 4 81 86 5* 68 75 7* 40 49 9*

Tab. č. 3. Respirační parametry pre-test a post-test

Parameter           Participant 1              Participant 2                Participant 3              Participant 4
 pre post ∆ pre post ∆ pre post ∆ pre post ∆
FVC (% p.v.) 85 84 1 72 74 2 76 67 9* 42 49 7*
FVC (l) 4.83 4.76 0.07 2.71 2.78 0.07 3.72 3.30 0.42* 2.52 2.90 0.38*
FEV1 (% n.h.) 87 83 4 75 84 9* 88 78 10* 45 50 5*
FEV1 (l) 4.03 3.85 0.18 2.46 2.73 0.27* 3.66 3.26 0.40* 2.24 2.48 0.24
PEF (% n.h.) 74 108 34* 77 106 29* 81 71 10* 31 37 6*
PEF (l.s-1) 7.59 11.13 3.54* 5.60 7.70 2.10* 7.76 6.78 0.98* 3.31 3.99 0.68*

Původní nezkrácenou verzi příspěvku je možno si vyžádat na emailu t.kawulokova@ostrianon.cz.
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Týždeň pomoci osobám s postihnutím

Dňa 29. 12. 2011 bol slávnostne otvorený vodný park Olza a rehabilitačné centrum Me-
riadian v komplexe Zagroň v Istebnej.
V rámci neformálnych debát po tomto slávnostnom otvorení vznikol nápad, poskyt-
núť priestory a služby tohto komplexu i osobám, ktoré mali v živote menej šťastia ako 
väčšina populácie. Za podpory spoločnosti Linter tour S.A a jej majiteľa, pána Lesz-
ka Lazarczyka sa teda v dňoch 23. Až 28. apríla 2012 uskutočnil prvý ročník „Týždňa 
pomoci osobám s postihnutím“ ktorého sa zúčastnilo približne 150 postihnutých osôb  
a ich sprievodcov z Poľska, Čiech a Slovenska, z rôznych ústavov sociálnych služieb  
a charitatívnych organizácií.
Účastníkom tohto Týždňa boli zdarma poskytnuté služby komplexu Zagróň vrátane 
bazénov, sáun, víriviek, rehabilitačných a masérskych služieb. Účastníci sa striedali  
v komplexe Zagróň tak, že každý deň od pondelka do piatku bol vyhradený inej skupine 
z iného sociálneho zariadenia. Každá skupina mala počas konania akcie zabezpečenú 
celodennú stravu priamo v komplexe Zagróň Istebna.
V sobotu 28. apríla sa potom stretli všetci účastníci na spoločnej akcii, kde bol pre nich 
pripravený kultúrny a spoločenský program v ktorom vystúpili profesionálni umelci, ale  
i deti z jednotlivých zariadení so svojim programom. Na záver sa uskutočnila dražba 
umeleckých predmetov a artefaktov vyrobených postihnutými deťmi. Výťažok z tejto 
aukcie bol rozdelený medzi jednotlivé zúčastnené organizácie rovným dielom.
Súčasťou tohto týždňa bola i vedecká konferencia, zameraná na problémy rehabilitácie 
postihnutých osôb, ktorej sa zúčastnili poprední lekárski odborníci na danú tematiku  
z Poľska, Čiech, Slovenska a Francie.
Po skončení tohto týždňa sa uskutočnilo stretnutie organizátorov, na ktorom vznikol ná-
pad požiadať o podporu tejto akcie Višegradský fond.
Zástupcovia Lintertour spolu so zástupcami RRA Kysuce napísali spolu žiadosť ktorá 
bola úspešná a tak sa v máji 2013 uskutočnil druhý ročník „Týždňa pomoci osobám  
s postihnutím“ ktorý mal približne ten istý priebeh a štruktúru ako prvý ročník. Kofinanco-
vanie k zdrojom ktoré poskytol Višegradský fond zabezpečila spoločnosť Lintertour S.A.
V máji roku 2014 sa uskutočnil tretí ročník tohto podujatia taktiež podporený Višegrad-
ským fondom, ktorý oproti minulosti bol nový v tom, že sa po prvý krát zúčastnili aj 
postihnutí z Maďarska. Miesto konania ako aj priebeh bol rovnaký ako v predchádzajú-
cich ročníkoch, vrátane vedeckej konferencie, zameranej na problémy rehabilitácie po 
úrazoch krčnej chrbtice. I tento ročník spolufinancoval spoločnosť Lintertour S.A.
V dňoch 18 – 25 mája tohto roku sa uskutočnil zatiaľ posledný, štvrtý ročník „Týždňa 
rehabilitácie osôb s postihnutím“. Taktiež bol podporený Višegrádskym fondom.

Partneri ktorí sa zúčastnili tohto týždňa boli
 • Združení obcí Jablunkovska
 • Charita Jablunkov
 • Dom sociálnych služieb pre seniorov Čadca – Horelica
 • „Dobre že si“ – združenie sociálnych a profesných aktivít 
    pre obyvateľov Istebnej
 • Župné centrum pre sociálne služby deťom župy Borsod-Abauj-Zemplen
 • Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Čadca

Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať i v budúcnosti a tak aspoň na pár chvíľ 
poskytneme postihnutým, najmä deťom možnosť využiť priestory a služby komplexu 
Zagróň v Istebnej.

Peter Bronček
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Hodnocení dosavadních činností Klastru sociálních inovací  
a podniků SINEC

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, který byl založen na sklonku roku 2013 
v Moravskoslezském kraji, má za sebou první důležitá období, kdy byla nastavena 
základní pravidla a procesy a zahájena spolupráce s několika významnými partne-
ry. Význam Klastru od jeho založení stále narůstá, narůstá členská základna, na-
růstá počet jednání a akcí, jež zástupci Klastru absolvují, přicházejí na ně se svými 
myšlenkami, názory, příklady a vizemi.

Klastr sociálních inovací a podniků ve spolupráci se svými členy nastavil etická pra-
vidla, která jsou členy všeobecně přijata a respektována. Cílem Klastru je podpo-
rovat činnosti prospívající společnosti, smysl pro sociální zodpovědnost na místní, 
regionální i celostátní úrovni, napomáhat růstu sociální ekonomiky cestou rozvoje 
sociálních podniků a podpory těchto podniků, podporovat sociální inovace vycháze-
jící z potřeb sociálně znevýhodněných skupin obyvatel a regionů. Etický kodex vy-
chází z procesů sociální ekonomiky a sociálního podnikání, z pochopení a upevnění 
těchto procesů, z morálního společenského aspektu a potřeb sociálních podniků  
a aktérů sociálního podnikání. 

Sociální podnik provozuje činnosti prospívající společnosti či specifické skupině 
znevýhodněných osob, podniká na vlastní jméno, vědom si své vlastní zodpověd-
nosti, vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu, nese ekonomická rizika, využí-
vá zisk pro vlastní rozvoj nebo naplňování společensky prospěšných cílů. Sociální 
podnik má jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly podniku, zo-
hledňuje environmentální aspekty svých činností, vzniká a rozvíjí se na konceptu 
trojího prospěchu. Uplatňuje princip demokratického rozhodování, rovné příležitosti 
a optimální pracovní podmínky pro všechny, podporuje inovativní přístupy a inovace 
v řešení, dbá na kvalitu svých produktů s cílem zvyšování ochrany zájmů zákazníků 
a spotřebitelů, odmítá korupční jednání, jedná čestně a důvěryhodně, odmítá spe-
kulativní chování spočívající ve zneužívání náhradního plnění dle zákona o zaměst-
nanosti, a při propagaci a marketingu uvádí o sobě pravdivé informace bez prvků 
klamavé reklamy. Nastavení etických pravidel a jejich implementace v sociálních 
podnicích dávají znát vysoký morální, společenský a zodpovědný standard chování 
a jednání vyspělých trendových nositelů těchto zásad.  

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC navázal v uplynulém období spolupráci  
s důležitými a společensky prospěšnými aktéry a institucemi. Nelze nezmínit Národ-
ní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR), jež je zastřešujícím 
společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby – místní akční 
skupiny, které pracují v regionech formou komunitně vedeného místního rozvoje. 
Spolupráce s místními akčními skupinami může v regionech vést k účinnějšímu  
a efektivnějšímu řešení místní a regionální problematiky. Klastr společně s Národní 
sítí MAS ČR uspořádal konferenci „MAS a podpora sociálního podnikání“ zaměře-
nou na zvýšení povědomí o sociální ekonomice a sociálním podnikání a praktické 
využití těchto nástrojů při řešení závažných problémů v regionech. 
Významní aktéři spolupráce jsou také Agentura pro regionální rozvoj, Národní klas-
trová asociace a utvářející se spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou.



Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC se sídlem Konská 742, 739 61 Třinec, 
IČ 2307651 kancelář: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh

mail: info@klastr-socialnich-podniku.cz  tel. 732 598 121

Nejvýznamnějším partnerem Klastru je Moravskoslezský kraj. V uplynulém období 
byla identifikována možná spolupráce s naším krajem v mnoha tématech a pro-
blematikách potřebných řešit. Moravskoslezský kraj deklaruje zájem spolupraco-
vat s Klastrem. Tato deklarace byla ukotvena uzavřením memoranda o spolupráci 
mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC, 
ke kterému došlo v říjnu roku 2014. Důležitým tématem spolupráce je zvýšení za-
městnanosti znevýhodněných skupin obyvatel našeho kraje, především dlouhodo-
bě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních exkluzí. V této oblasti je žádoucí 
podpořit rozvoj sociálně podnikatelských záměrů v nejpotřebnějších regionech Mo-
ravskoslezského kraje, jelikož tyto záměry jsou nezřídka jedinou možností, jak do-
cílit zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a jak napomoci místním 
ekonomikám. 

Došlo také ke společné přípravě projektového záměru, jehož nositelem by byl Mo-
ravskoslezský kraj a jež by napomohl osvětě sociální ekonomiky a sociálního pod-
nikání v municipalitách i regionech celého našeho kraje, spolupráce se začala také 
rozvíjet v oblasti zvýšení povědomí o výrobních programech a službách našich so-
ciálních podniků a jejich nabídce na různých segmentech trhu. 

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC má v současné době celkem 35 členů 
zaměstnávajících více než 1 500 zaměstnanců. Členy Klastru jsou nejen sociál-
ní podniky, ale také další aktéři sociálního podnikání, mezi něž patří např. Vyso-
ká škola sociálně správní – Institut celoživotního vzdělávání Havířov, Kvalifikační  
a personální agentura KaPA Třinec, nebo Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR. 
Spojení s takovými organizacemi dává znát snahu o propojení sociálních aspektů 
zaměstnávání ohrožených cílových skupin obyvatel s potřebou inovačních řešení 
podpory a rozvoje podnikání, s potřebou rekvalifikací, vzdělání na míru podle poža-
davků výrobních sektorů, a s potřebou řešit regionální specifika a problémy.

Členské sociální podniky zaměstnávají v průměru 76% zaměstnanců z cílových 
skupin zdravotně a sociálně znevýhodněných obyvatel našeho kraje. Jejich roční 
obrat činí více než 360 mil. Kč. Navázáním nových spoluprací a partnerství můžeme 
pro naše členy přinášet různé výhody spočívající v aktuální informovanosti, pomoci 
se zajištěním zakázek pro jejich výrobní programy, propojení v rámci regionu i kraje 
s dalšími podniky a firmami, pomoci s řešením jejich specifických problémů. Vnitřní 
propojení členů Klastru ukazuje, že může přinášet nová inovativní řešení a postu-
py v různých manažerských a podnikatelských procesech ovlivňujících každodenní 
chod sociálních podniků a tím si vzájemně pomáhat v udržení a stabilitě podniků.

Bc. Jana Juřenová MSc.
Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC
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Projekt „Lidé s poruchami učení na trhu práce“ 
– hodnocení jejich schopností a dovedností

Projekt “People with learning disabilities in the Labour Market” byl financován 
z programu Celoživotního učení, podprogramu Leonardo da Vinci. Partnerskými zeměmi 
spolupracujícími na výstupu projektu byly: Velká Británie, Rakousko, Německo, Maďar-
sko, Turecko, Itálie, Bulharsko, Slovinsko a Česká Republika.

Cílem projektu bylo inovovat přístup společnosti k problematice zaměstnává-
ní osob s poruchami učení. Projekt se zaměřil na reálné hodnocení schopností  
a dovedností osob s poruchami učení, které musí prokázat při vstupu na trh práce. 
Často se totiž stává, že v důsledku nedostatku času pro vyplnění běžného dotaz-
níku, jsou schopnosti a dovednosti takového člověka podhodnoceny. 

V rámci projektu byl vytvořen třífázový testovací celek, který je schopen ohodnotit re-
álné schopnosti a dovednosti osob s poruchami učení, zároveň jim doporučit profesní 
zaměření, které je vzhledem k jejich osobnostním preferencím vhodné. Testování se 
skládá z kombinace on-line přístupu, v rámci kterého testovaná osoba vyplní obráz-
kový Hollandův test zaměřený na doporučení volby budoucí kariéry. Následuje osobní 
pohovor zaměřený na osobnostní diagnostiku. Poslední fází testování je pozorování, 
kdy vedoucí testování zadají skupině modelovou situaci a posoudí chování a sociální 
začlenění jedince do skupiny. Výsledkem je pak komplexní posouzení člověka, které 
jej může nasměrovat ke správné kariéře a zároveň mu ukázat jeho silné i slabé stránky  
z hlediska osobnosti i fungování ve skupině.

Výsledky projektu jsou k dispozici na webových stránkách www.handyclub.cz.

Ing. Iva Palatová
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   Tisková zpráva
o konání 12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2014

Ve dnech 2. 10.-3. 10. 2014 se v Karviné uskutečnila 12. mezinárodní konference 
Bez Bariér Bez Hranic® k pracovní integraci osob se zdravotním postižením. Místem 
konání byly Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov a Obchodně podnikatelská fa-
kulta v Karviné, kde se konala Valná hromada Klastru SINEC na podporu sociálního 
podnikání v Moravskoslezském kraji. 
Celkem se konference a Valné hromady Klastru zúčastnilo 75 osob z Česka, Polska 
a Slovenska. Konference se zúčastnili představitelé měst a obcí regionu, podnika-
telských subjektů a vědecko-vzdělávacích institucí.

Konferenci zahájil a řídil V. Šuňal – předseda OS TRIANON. Na půdě Lázní 
Darkov přivítal všechny hosty a účastníky J. Čánek – generální ředitel. Na úvod  
12. konference promluvila k účastníkům generální konzulka Polské republiky v Os-
travě paní A. Olszewska. Ocenila práci sdružení Trianon, jako organizátora nejen 
konferencí, ale i dalších aktivit přeshraniční spolupráce zaměřené na mladou gene-
raci a seniory. Vyzvedla ocenění hejtmanem MSK za společenskou odpovědnost, 
které sdružení obdrželo. 

V průběhu konference byly prezentovány projekty a aktivity na podporu inkluze 
osob se zdravotním postižením, jako je proces léčebné rehabilitace Lázní Darkov, 
vzdělávání, výměna zkušeností ze zahraničí, speciální doprava, pracovní doved-
nosti a rekvalifikace, podpora rozvoje cestování bez bariér, příprava na sociální 
podnikání a participace subjektů vědy, municipalit a firem v této oblasti. 
O prvky sociálních inovací a podnikání ve své činnosti se dále podělili zástupci  
CSS Hrabyně a Slezské Diakonie.

O zkušenosti se podělily např. Třinecké železárny, Lázně Darkov, statutární město 
Karviná, Úřad práce Frýdek Místek, zástupci vzdělávacích institucí Polska a České 
republiky, Car Club Polska, Trianon SK, KaPA o.p.s. a Kazuist s.r.o. Třinec, Handy 
Club Ostrava, Ostravská organizace zdravotně postižených, Krajská rada zdravot-
ně postižených MSK a Klastr SINEC.
Kromě toho vyslechli účastníci přednášku psycholožky Mgr. M. Kujańske na téma 
temperament člověka a zhlédli rehabilitační metody aplikované v Lázních Darkov.

2. den konference se konal na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Netradič-
ně byla obsahem konference Valná hromada Klastru sociálních inovací MSK, jehož 
jedním ze zakladatelů je OS TRIANON.
Klastr založen koncem roku 2013 má ke dni konání VH celkem 23 členů, kromě 
procedurálních záležitostí přijal dalších 6 členů, mezi nimiž nechyběla např. KaPA 
Třinec a Chrpa - sociální firma Slezské diakonie, o. p. s. Jak se sluší na akade-
mickou půdu, strhla se pak diskuse především o obsahu pojmů sociální inovace  
a sociální podnik.
 
Sborník příspěvků 12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® „Sociál-
ní inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci 
potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA)“ pod ISBN: 978-80-905573-2-1 
vydalo občanské sdružení – TRIANON v roce 2014.

Dne: 6. 10. 2014
Zdroj: OS TRIANON Český Těšín



OKD, Nadace OKD a TRIANON spojily síly při odstraňování bariér

Projekt těžařské společnosti OKD, firemní Nadace OKD a spolku TRIANON 
ukazuje, že spolupráce byznysu a neziskové sféry může přinášet užitek všem 
zúčastněným stranám. Zdánlivě bezcenný elektroodpad, který obsahuje často 
hodnotné komponenty tvořené z barevných a drahých kovů, putuje z mnoha 
firem k likvidaci. Tak tomu ale není v daném případě, protože elektroodpad je 
dále zhodnocen a dává práci potřebným. Projekt má pozitivní ekologický, eko-
nomický i sociální efekt.

Kontejnery s elektroodpadem si odváží TRIANON, který z něj ve své chráněné 
dílně v Českém Těšíně drahé kovy vytřídí a prodá k dalšímu zpracování. Vzhle-
dem k objemu vyřazeného elektrozařízení z dolů i povrchových pracovišť OKD 
firma vytvoří nová pracovní místa pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné 
spoluobčany, kterým ulehčí návrat do společnosti.

Dopad ale není pouze jednostranný, změnilo se také uvažování lidí v provo-
zech OKD. Nepotřebné zařízení, o jehož dalším osudu dříve zaměstnanci nijak 
nepřemýšleli, dnes většina z nich sama ze své iniciativy nosí na určená místa  
a ukládá do příslušných kontejnerů. Trianon si tak odveze z provozů OKD vyřa-
zené jističe, stykače, vypínače, části propojovacích kabelů s konektory, osaze-
né plošné spoje a další elektrospotřebiče.

Spolupráce těžařů s Trianonem začala v srpnu roku 2014. Po pilotní fázi, kdy 
bylo dodáváno vyřazené elektrozařízení z Dolu Darkov, se postupně rozšiřuje 
na další provozy OKD.

Díky dodávkám z OKD mohl Trianon rozjet na své lince druhou směnu a dát 
práci dalších šesti lidem. Většina z nich má zdravotní postižení a možnost jejich 
uplatnění na trhu práce je značně omezená. Řada zaměstnanců přitom pochází 
původem právě z velkých průmyslových firem v regionu – i z OKD.

Koncept společenské zodpovědnosti a udržitelného rozvoje zasahuje do všech 
oblastí činnosti OKD - firemního prostředí, kvality života lidí v regionu, bezpeč-
nosti a pracovního prostředí, oblasti životního prostředí či vztahu s neziskovým 
sektorem, obchodními partnery a zákazníky. Platí to i v mimořádně náročném 
období, kterým černouhelný průmysl v posledních letech prochází. A tento spo-
lečný projekt to potvrzuje. Přičemž lze předpokládat, že TRIANON bude moci 
díky objemu elektroodpadu v provozech OKD zaměstnávat lidi dalších několik 
let.

Mgr. Marek Síbrt
mluvčí OKD
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Pro Ty, kteří nechtějí zůstat se sociálními zákony sami  
a chtějí si nechat odborně poradit.

Situace osob pečujících o své blízké je velice časově i fyzicky náročná. Proto jedním z úkolů 
Poraden NRZP ČR (Národní rady osob se zdravotním postižením) je tuto situaci pečujícím 
osobám co nejvíce usnadnit. Důvodem je, aby se pečující osoba mohla věnovat plně svému 
blízkému členu rodiny, což je v této situaci z našeho pohledu to nejdůležitější. Je zbytečné 
se zatěžovat úvahami o tom, na jaké dávky či výhody má nárok osoba zdravotně postižená 
v návaznosti na platné právní úpravy. Orientovat se v příslušných zákonech a vyhláškách 
včetně jejich aktualizací je jen těžko zvládnutelné bez konkrétní odbornosti v sociální práci  
a využití právních znalostí. V neposlední řadě neexistuje obecně platný návod jak postupovat, 
protože každý klient se z hlediska svého onemocnění nachází v jiné situaci, proto k nalezení 
vhodného postupu a řešení je nutné zvolit individuální přístup. Jinými slovy řečeno, při při-
znávání nároku na sociální dávky či výhody se postupuje ve vztahu ke konkrétní diagnose  
a návaznosti na příslušné zákony. S řešením sociálně právních oblastí a obhajobou práv osob 
zdravotně postižených Vám chceme být nápomocny my poradkyně NRZP ČR Poradny pro 
Moravskoslezský kraj NRZP ČR v rámci své poradenské činnosti.
Cílem poradny je poskytovat rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v ne-
příznivé životní situaci. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství nejen u pečujících 
osob, osob se zdravotním postižením, seniorů snížit jejich psychickou a administrativní zátěž. 

Hlavní výhody služeb Poradny NRZP ČR:
 • snadná dostupnost služby (osobně, telefonicky, emailem, Skypem)
 • bezbariérový přístup při osobní konzultaci
 • služba je poskytována bezplatně
 • individuální přístup ke klientovi
 • respektování a podpora klienta v jeho rozhodování
 • služba je poskytována odborníky, kteří jsou na otázky sociálně právní pro  
  blematiky osob se zdravotní postižením dlouhodobě zaměřeni

V případě, že potřebujete konzultovat například tyto oblasti:
 • Příspěvek na péči
 • Státní sociální podpora
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Invalidní důchody
 • Průkaz OZP (průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P) a výhody s ním spojené
 • Příspěvek na mobilitu  
 • Příspěvky na nákup kompenzačních pomůcek (vč. příspěvku na pořízení   
  motorového vozidla)
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Vyhledávání vhodných sociálních služeb 
 • Euroklíče aj.

Jestliže nastane situace, kdy je vydáno Úřadem práce rozhodnutí, se kterým nesouhlasíte, 
pomůžeme vám také při sepsání opravných a mimořádných opravných prostředků jako jsou 
odvolání, námitka, podnět k přezkumnému řízení, rozklad nebo správní žaloba. 
Rádi bychom Vás informovali, že poradna NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj v Ostra-
vě sídlí na adrese 30. dubna 2944/1 naproti Úřadu práce v centru Ostravy, je tedy výborně 
dopravně dostupná. Telefonní a emailový kontakt: 596 110 282, 736 751 206, email: po-
radnaostrava@nrzp.cz. Neváhejte se na nás obrátit. Poskytované služby jsou zdarma a my 
poradkyně NRZP ČR v Ostravě Vám budeme rády při řešení Vaší situace nápomocny. Naše 
Poradna NRZP pro Moravskoslezský kraj je určena především pro osoby se zdravotním po-
stižením, seniory a osoby pečující o osoby se zdravotním postižením,

Za Poradnu NRZP ČR v Ostravě Mgr. Markéta Dunděrová



Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej w Rybniku powstało w 1996r. i jest oddziałem terenowym Polskiego Towar-
zystwa 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, pro-
wadzenie 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 wycho-
wania oraz innymi organizacjami pozarządowymi w tym z stowarzyszeniami i instytucjami 
z Republiki Czeskiej. Realizacja programów profilaktycznych własnych i wspieranie pro-
gramów ogólnopolskich oraz działań i akcji profilaktycznych nieprogramowych (uczestnicy 
naszych działań nie wnoszą opłat). Nie są pobierane wynagrodzenia za naszą działalność 
statutową.

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejęt-
ności 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. W tych działaniach współpracujemy 
z instytucjami i organizacjami społecznymi również z Republiki Czeskiej z którymi wymie-
niamy się wiedzą i doświadczeniem i wspólnie organizujemy działania na rzecz poprawy 
zdrowia naszego społeczeństwa. 

Zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka oraz wpływanie na determinanty zdrowia 
stało się wyzwaniem dla polityków, naukowców i praktyków zdrowia publicznego, w tym 
również dla organizacji non-profit. Wiedza i doświadczenia w tym zakresie muszą być sze-
roko popularyzowane, a przykłady dobrej praktyki powszechnie wdrażane. Doświadczenie 
i wiedza dotycząca roli i znaczenia organizacji pozarządowych w promocji zdrowia oraz 
prewencji chorób jest nie kwestionowana, a konieczność wszechstronnego wspierania 
tych działań wynika, między innymi z następujących uwarunkowań: zmian w strukturze 
demograficznej, wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne i opiekuńcze, wzrostu kosz-
tów leczenia, zagrożeń  środowiska, realiów ekonomicznych. Obserwując współczesne-
go młodego człowieka widzimy, że rozwój nauki i nowoczesnych technologii wprowadza  
w nasze życie nie tylko wiele ułatwień, ale również wiele wyzwań dla specjalistów zajmu-
jących 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.
Jednym z naszych celów jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. W trakcie letnich 
obozów ekologiczno – profilaktycznych uwrażliwiamy dzieci i młodzież na to co ich otacza 
aby stali się autentycznymi przyjacielami przyrody. 

Od trzech lat prowadzimy wspólne działania z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rybniku, Teatrem Ziemi Rybnickiej oraz grupami teatralnymi i tanecznymi. 
Pokazujemy młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu – bez środ-
ków psychoaktywnych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania młodych ludzi do pełnienia roli 
lidera zdrowia w swoich środowiskach.
Organizujemy letnie obozy, w których uczestniczą również osoby niepełnosprawne, tak aby 
mogły spędzić wakacje nie tylko na turnusach rehabilitacyjnych, lecz wśród dzieci i młod-
zieży bez niepełnosprawności, a które dzięki nim uczą się wrażliwości i potrzeby rozumie-
nia każdego człowieka.
Mgr. Mariola Kujańska
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Průvodce přístupnosti České Republiky, Finska, Velké Británie a Turecka 
pro hendikepované osoby

„Průvodce přístupnosti ČR, Finska, Velké Británie a Turecka pro hendikepované osoby“ 
je jedním z výstupů spolupráce partnerů v rámci projektu „SMILE - Special Mobilities to Im-
prove disabled Learners Experience“. 
Cílem projektu financovaného z programu Celoživotního vzdělává-
ní, podprogramu Grundtvig bylo jednak sdílet příklady dobré praxe  
z oblasti technických a uměleckých aktivit, které organizují jednotlivé 
partnerské organizace zapojené do projektu. Dalším cílem bylo zpro-
středkovat hendikepovaným členům zapojených organizací možnost 
vycestování a seznámení se nejen s partnerskými organizacemi, ale 
také s přístupností daného města a země. Jelikož účastníky mobilit 
byly osoby s poruchami učení, autisté a lidé s fyzickým hendikepem, 
byla v rámci projektu posuzována a testována přístupnost z hledis-
ka bezbariérovosti, ale také z hlediska přístupnosti měst pro osoby  
s lehčími formami mentálních poruch.
Výsledkem těchto aktivit je vytvořený průvodce přístupností partner-
ských zemí, jehož cílem je shromáždění co nejvíce praktických rad, postupů a materiá-
lů, které napomůžou hendikepovaným cestovatelům nebo organizované školní skupině 
například s dětmi s poruchami učení ke snadnějšímu a příjemnějšímu průběhu cesty. 
V průvodci, který je v elektronické podobě dostupný na stránkách www.handyclub.cz 
jsou k dispozici praktické rady k cestování pro osoby s fyzickým postižením a také pro 
osoby s poruchami učení. Dále zde naleznete příklady různých materiálů používaných 
jako pomůcky pro snazší a příjemnější organizaci cesty (jak se chovat na letišti, jak 
si sbalit zavazadlo, jak zpracovat program pro účastníky s poruchami učení, apod.).  
V dalších kapitolách jsou uvedeny informace o přístupnosti navštívených měst a zemí  
z obecnějšího hlediska a reakce účastníků vzhledem k realizovaným výjezdům. 

                     Ing. Iva Palatová
Běžná přístupnost vlaků pro vozíčkáře v ČR a Velké Británii

Kuchyň pro vozíčkáře – Finsko
Repasovaná plošina z roku 1997 
stále v provozu
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Poděkování za dobrovolnictví TŽ, a.s.

V rámci firemního dobrovolnického 
dne Třineckých železáren, a.s., který 
se konal dne 19. 9. 2014, se skupinka 
pracovníků pustila do mytí oken, třídila 
plastový odpad s našimi zaměstnanci 
a vymalovala místnost v nově vybudo-
vaném Společném výzkumném centru 
TRIANON - VŠB-TUO.
Zaměstnanci odvedli kus poctivé práce 
a stěny nové laboratoře Společného 
výzkumného centra TRIANON - VŠB-
TUO tak získaly novou fasádu.
Děkujeme tímto zaměstnancům Tři-
neckých železáren, a.s. za nezištnou 
pomoc našemu sdružení a vážíme si 
jejich pomoci.

TRIANON, z.s.
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Vážení přátelé,
v Trianonu k dnešnímu dni pracuje celkem 25 zaměstnanců, z toho v organizaci 
a administrativě 4 zaměstnanci (tři „zdraví“ a jeden se ZP), dále Trianon v provo-

zu Separace pro recyklaci zaměstnává 21 zaměstnanců se ZP.

Rozhodli jsme se vyzpovídat některé zaměstnance chrá-
něné dílny Trianonu a zveřejnit rozhovor s nimi ve sborníku 
konference. Jako první nás zajímalo, kde vybraní zaměst-
nanci pracovali před nástupem do Trianonu. Nejmladší Ja-
kub Czeczotka (JC) byl zaměstnán v Třineckých železár-
nách, kdežto Roman Gabčo (RG) nikde nepracoval kvůli 
těžkému zdravotnímu postižení. Vedoucí provozu Miroslav 
Piják (MP) nám prozradil, že již docela dávno je tomu, co 
pracoval ve stavební firmě a fáral na dole Darkov. Jedna z 
mála našich zaměstnankyň Monika Šmirausová (MŠ) pra-
covala v tiskárně, pak odešla na mateřskou dovolenou a 
až po 20 letech si u nás našla práci. Přiznala, že zdravotní hendikep byl velmi přitěžují-
cím faktorem při hledání práce. Jan Tacl (JT) býval zaměstnancem místecké mlékárny  
a dlouhodobě si přivydělával jako televizní opravář. Stejně jako MP i Radim Unucka (RU) 
pracoval ve stavebninách.

Dále jsme vyzvídali, jak dlouho si zaměstnanci hledali práci, než byli přijati do Trianonu. 
Jen třem z nich se podařilo najít práci za relativně krátkou dobu, do 1 roku. RG si práci 
aktivně nehledal z důvodu zdravotního omezení. MŠ uvedla, že práci hledala dlouho, 
asi 6 let, stejně jak JT, který sice prostřídal různá krátkodobá zaměstnání či brigády, ale 
stabilní práci dlouho najít nemohl.

JC a MŠ zde pracují déle než půl roku, RG a RU asi 3 roky, 
MP necelých 7 let a nejdéle je zaměstnán v Trianonu JT, již 
přes 7 let.

Na otázku, jak se našim zaměstnancům v Trianonu líbí, od-
povídali všichni podobně, ne-li stejně. S prací jsou vcelku 
spokojení a s kolektivem vycházejí dobře. RG se zmínil, že 
i přes romskou národnost vychází se svými kolegy dobře. 
JC a MŠ by uvítali zvýšení pracovního úvazku, přestože  
u JC toto není možné ze zdravotních důvodů. Většina za-
městnanců až na pár drobných připomínek shodně uved-
la, že pracovní doba a pracovní podmínky jsou vyhovující 
a technické vybavení dostatečné. RG nejvíce baví práce 
u mlýna na drcení plastů. I RU nejraději pracuje s mlýnem  
a lisem. JT dodal, že má svou práci rád, přesto přiznal, že je 
dost nevýhoda dojíždět do práce z Frýdku-Místku a také by 

ocenil vybavení vedoucí ke snížení prašnosti. Vedoucí provozu MP si pochvaluje spolu-
práci a komunikaci s vedením Trianonu.

Poprosili jsme naše zaměstnance, aby nám řekli, co si představí pod pojmem „mít práci“. 
Právě na tuto otázku jsme dostali nejrozmanitější odpovědi. MŠ vyzdvihla užitečnost a 
přínos pro zaměstnavatele a podílení se na ochraně životního prostředí separací elek-
troodpadu a plastů. Pro JT je práce důležitou součástí života a RU vnímá práci jako 
proces seberealizace, zdokonalování a učení se. RG a MP podobně uvedli, že práce 
znamená mít uplatnění, jistotu a živobytí. JC nakonec zmínil, že pod pojmem práce se 
mu vybaví peníze, kolektiv zaměstnanců a také využití volného času.

J. Tacl

R. Unucka



Na dotaz, v čem je práce v Trianonu pro zaměstnance 
přínosná a zda se naučili něco nového, všichni podobně 
tvrdili, že se naučili separovat elektroodpad a různé druhy 
plastů podle recyklačních značek, demontovat počítače, 
kopírky, tiskárny apod. Díky tomu poznali např. „anatomii“ 
počítače a pochopili tak různé funkce elektroniky, které 
jsou očím běžných uživatelů skryté. Někteří ještě neopo-
mněli zmínit přínos ve formě seberealizace a získání praxe  
a praktických zkušeností. Vedoucí provozu MP se díky prá-
ci v Trianonu naučil pracovat s osobami různě zdravotně 
hendikepovanými.

Zeptali jsme se našich zaměstnanců, čeho by ještě ve svém 
profesním životě rádi dosáhli nebo co by si chtěli vyzkoušet. 
Většina z nich zmínila spokojenost v profesním životě, nic jiné-
ho nehledají nebo je nenapadá, co by si ještě chtěli vyzkoušet. 
Důležité pro ně je, aby je práce bavila. JT ruční technická práce 
baví odmalička, snad jen RU by chtěl vyzkoušet průvodce ces-
tovní kanceláře a RG by rád zkusil práci u stavební firmy.

Nakonec jsme zaměstnance požádali, aby nám prozradili své 
oblíbené životní motto. JC: Život je takový, jaký si ho uděláš. 
RG: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. MP: Všech-
no jde, když se chce. MŠ: Práce šlechtí člověka. JT: Být spoko-
jen s tím, co život přinese. RU: Učený z nebe nespadl.

Kolektiv je možno hodnotit jako stabilizovaný, dobře sestavený 
a přiměřeně technicky vybavený pro plnění úkolů:

• separace elektronického a elektrického odpadu především od ČEZ a.s., TŽ a.s, 
OKD a.s. a Remarkplast s.r.o.

• třídění a mletí termoplastů,
• organizační zabezpečení nakládek a vykládek materiálu,
• údržby a oprav majetku Trianon,
• metodické zajištění průběhu workshopů pro školy v regionu.

Za první pololetí 2015 tento kolektiv z dovezeného odpadu vytřídil a upravil:
• 116 294 kg plastů dle recyklačních značek,
• 28 486 kg plastové mletiny,
• 19 500 kg železa,
• 2112 kg mědi,
• 2 918 kg hliníku,
• 1 216 kg nebezpečného odpadu,
• 176 kg mosaze.

Našim největším dodavatelem materiálu k separaci je společnost Remarkplast, s.r.o. 
Tímto jí děkujeme za spolupráci!

Rozhovor vedly a zaznamenaly:
Ing. T. Baginská
Ing. T. Kawuloková      Kolektiv TRIANON, z.s.
                                                                                           V Českém Těšíně 30. 7. 2015

R. Gabčo

M. Šmirausová
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Poděkování

Ve dnech 10. 6. 2015 – 13. 6. 2015 se žáci SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, 
příspěvková organizace spolu s rodiči a pedagogem školy zúčastnili fotografických dí-
len pro osoby s handicapem v polských Golabkách nedaleko Trzemeszna – poznaňské 
vojvodství. 
Tyto fotografické dílny se uskutečnily na základě schváleného projektu v rámci států 
Visegradské čtyřky. Realizátorem projektu byl Dům kultury v Trzemesznie ve spolupráci 
se Spolkem umělecko – rehabilitačně – terapeutickým pod názvem „Promyk“ Debnica. 
Naši žáci zde prožili nezapomenutelné okamžiky s dětmi z Polska, Maďarska a Sloven-
ska. Učili se proniknout do tajů techniky zobrazení, seznamovali se s tím, jak fotografie 
dokáže odhalit lidské vztahy, postoje a výrazy.
Na základě výzvy „Otevři oči dokořán a ukaž jiným svůj svět“ se děti snažily dívat na svět 
z jiné perspektivy, učily se vnímat věci, které vidí každý z nás ,svým pohledem, prostřed-
nictvím svého pocitu, a tím hlouběji poznávat krásu kolem nás. 
Tyto nevšední zážitky jim zprostředkoval Trianon, z. s. Český Těšín. Velice si vážíme 
partnerství a pomoci, kterou škole pan předseda Viliam Šuňal a paní místopředsedkyně 
Dana Vojnarová poskytuje. Ze srdce děkujeme. 

Mgr. Marta Labojová, ředitelka školy
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Místo pro Vaše poznámky:
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Místo pro Vaše poznámky:
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Místo pro Vaše poznámky:
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Pilotní program BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
spolku TRIANON, z.s. dlouhodobě podporují:

www.darkov.cz
www.trz.cz

www.nadaceokd.cz
www.tesin.cz

www.remarkplast.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

13. konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2015 podpořili:

www.trz.cz
www.darkov.cz
www.tesin.cz

www.finclub.cz
www.havirov-city.cz

www.opf-slu.cz
www.vzp.cz

www.kovona.cz
www.nrzp.cz

Projektoví partneři TRIANON, z.s.:

www.kazuist.cz
www.kapa-ops.cz
www.javoricko.cz
www.carclub.pl

www.regionportal.sk

Odkazy k využití:

www.jedemetaky.cz
www.cestybezbarier.cz

www.cestyzapoznanim.info
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