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Úvodní řeč

Problémů je si naše vláda vědoma. Zásadní opatření, které jsme pro zlepšení situace osob se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání přijali, bylo dorovnání minimální 
mzdy pro osoby se zdravotním postižením s tím, že toto navýšení je zaměstnavatelům vyrovnáno. Celkem nyní příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (dále jen „příspěvek“) činí až 11 500 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením invalidní v I., II. nebo III. stupni a 6 000 Kč měsíčně na osobu zdravotně 
znevýhodněnou. Celková částka poskytnutá na tento příspěvek ze státního rozpočtu překročí v letošním roce 5 mld. Kč.Vážené dámy a pánové,

Přeji hezké dopoledne. Předem bych ráda poděkovala organizátorům této konference za pozvání a možnost vystoupit zde jako předsedkyně podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, 
zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny se svým příspěvkem a podělit se s Vámi o pohled na život zdravotně postižených osob. 

Život těchto osob se nevymyká ostatním životům, není nepodobný tomu našemu. Lidé se zdravotním postižením chtějí žít běžným životem. Vzdělávat se, pracovat, mít rodinu a začlenit se do 
komunity.

Často jsem si kladla otázku, zda jsme v tomto volebním období pro tyto lidi udělali dost. Vládní koalice díky neustálému tlaku Národní rady zdravotně postižených osob připravila navýšení 
příspěvku na péči. Poslanecký návrh na navýšení příspěvku na mobilitu a zvláštní pomůcky, St 935, je v jednání Poslanecké sněmovny. Možná se udělalo více ve školství, kde se tito lidé 
zařazují do vzdělávacího systému. Snad jen na okraj. Nejsem úplně přesvědčena, že inkluze, která byla podle mě překotná a nepřipravená, nám přinese dobré ovoce. Ostatně to nám 
ukážou až léta budoucí. Ale již nyní víme, že je tu řada problémů. Já považuji za velmi tristní, že na inkluzi nebyli a nejsou připraveni především učitelé. Snad se to v budoucnu zlepší.

MPSV připravilo změny v zákoně o zaměstnanosti a urychleně se řešil příspěvek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně postižené osoby vzhledem k navýšení minimální mzdy. 
Můžeme si klást otázky, proč se v této oblasti neudělalo více jak pro osoby zdravotně postižené, tak pro zaměstnavatele, kteří vytvářejí pracovní místa pro tyto osoby? Proč se neudělalo 
více pro pracovní rehabilitaci? Proč se neudělalo více pro začlenění těchto osob na volný trh práce v době, kdy je všude tak velký nedostatek pracovních sil? Je pravda, že se pan 
náměstek Vaňásek snaží a patří mu za to poděkování. A tady si myslím, že vláda zaspala 

Na druhé straně musím zkonstatovat, že dílčí změny v legislativě, které přišly do poslanecké sněmovny ve prospěch osob se zdravotním postižením, byly přijaty bez problémů. 

Je pravda, že v oblasti zaměstnanosti udělal pan náměstek Vaňásek a jeho tým kus práce a za to bych mu chtěla poděkovat.

Osoby se zdravotním postižením tvoří v České republice jednu z nejpočetnějších specifických minorit v naší společnosti. Začlenění do pracovního života je i pro tuto skupinu velmi důležité. 
Každý z nás se chceme realizovat, tvořit, rozvíjet a tak udržet sociální vazby.

Osoby se zdravotním postižením na pracovním trhu čelí řadě problémů, pro které je jejich začlenění na pracovní trh velmi těžké. Naším cílem je především postupně začlenit tyto osoby na 
volný trh práce, uzpůsobit jim podmínky, aby mohli vykonávat svou práci ve prospěch naší společnosti. Mezi zásadní problémy řadím postoj zaměstnavatelů na volném trhu práce, 
nedostatečný informační a poradenský servis pro zaměstnavatele, spolupráci všech aktérů na pracovním trhu pro osoby se zdravotním postižením, finanční stimuly pro zaměstnavatele a 
především postoj naší společnosti. Chápu, že pokud zaměstnavatel nemá dostatek informací, vidí v osobě se zdravotním postižením problémy a brání se takovým osobám. Možná je 
ovlivňují obavy z jejich časté nemocnosti, předsudky a stereotypy, které přetrvávají ve společnosti desítky let. Proto musíme hledat motivační nástroje pro změnu myšlení jak občanů, 
tak i osob se zdravotním postižením a tak aktivně přistupovat k jejich uplatnění ve společnosti i na trhu práce.
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Osoby se zdravotním postižením buď vrozeným, nebo získaným se chtějí zapojit do pracovního života, zvýšit si svůj finanční příjem jako zdroj obživy a, již jsem o tom mluvila, aktivně se zapojit do pracovního 
procesu a tím i do sociálního prostředí a přispívat k tvorbě společenských hodnot. Zde bych ještě více kladla důraz na možnost rekvalifikace a doplnění vzdělání osob se zdravotním postižením, aby tyto osoby 
získaly kvalifikaci a otevřela se jim ještě širší nabídka uplatnění na volném pracovním trhu.

Obecně zde chybí zapojení do komplexní koordinované sociální rehabilitace, která obsahuje nejen vzdělávání, zapojení do komunity, ale i do pracovní činnosti. Za důležité považuji propojení zdravotnictví, 
sociálních služeb, školství a zaměstnávání a vytvoření prostupného systému..
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Nechci kritizovat pracovníky úřadu práce, dělají, co mohou, ale víme všichni, že je nutné i v této oblasti spolupracovat a zavést do této komplexní sociální rehabilitace sociální práci a 
sociální pracovníky, kteří by spolupracovali s úřadem práce a stali by se i pojítkem mezi všemi aktéry v této komplexní sociální rehabilitaci. To nám zde chybí.

I osoby se zdravotním postižením potřebují ochranu na chráněných místech. Ve své praxi jsem se setkala i s tím, jak byli tito lidé doslova vykořisťováni a báli se cokoli říci. Báli se o svá 
místa, zároveň ses však obávali, jak dlouho budou moci za těchto podmínek pracovat. Nestačí jen kontrola Úřadu práce na začátku, ale i v průběhu. Věřím, že takovýchto 
zaměstnavatelů je jen hrstka, ale jsou. Možná by se měly tyto osoby chránit a mít svou organizaci v rámci odborů, nebo jinou organizaci, která by chránila oprávněné zájmy těchto 
osob. Vše by mělo být legislativně ukotvené.

Na druhé straně bychom měli vytvořit i zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, kvalitní podmínky, aby tyto osoby připravili na volný trh práce, 
aby společně s ostatními aktéry připravovali tyto osoby na volný trh práce, podněcovali a pomáhali tyto lidi vzdělávat. 

V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se nemluví o zásadním problematickém faktoru a tím je věk. Ten hraje možná ještě významnější roli než pro běžně 
pracujícího občana. V evidenci úřadu práce dnes máme 60000 občanů se zdravotním postižením, musíme s těmito lidmi pracovat a snažit se je začlenit do společnosti a pracovního 
života.

Setkávám se s těmito lidmi a znám jejich stesky, řešili jsme řadu problémů v podvýboru, který vedu. Vím, že dokud nebudou provedeny komplexní legislativní změny, neposuneme se dál. 
Ani osoby se zdravotním postižením, ani zaměstnavatelé, kteří na chráněném trhu zaměstnávají tyto osoby.

Ano, naše společnost na sobě musí ještě hodně pracovat, než se na tyto osoby bude dívat stejně jako na sebe. Mají své touhy, přání, svůj jedinečný život, který chtějí plnohodnotně žít, a 
naší povinností je pomoci jim vytvořit takové podmínky, aby byli i přes svoje postižení rovnocennými občany této země. 

Dovolte mi na závěr svého příspěvku popřát v dalším volebním období hodně pozitivních změn v zaměstnání, pro osoby zdravotně postižené a zaměstnavatele, aby se jejich život zkvalitnil 
a naplnil.

Nikdo z nás přeci nevíme, zda se osobou zdravotně postiženou nestaneme.

Děkuji Vám za pozornost

Bc. Jana Hnyková

poslankyně PČR 

předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupin.


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4

