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ZAMĚSTNÁNÍ OZP JAKO CÍL JEJICH REHABILITACE A CESTA K PLNÉ INTEGRACI

 3 klíčové podmínky úspěšné pracovní rehabilitace a uplatnění OZP na trhu práce:

 objektivní obraz možných směrů profesního i pracovního rozvoje = diagnostika nejen zdravotních důsledků,

 součinnost zaměstnavatele při doporučení pozice nebo programu pracovní rehabilitace

 dostupná praktická pomoc zaměstnavateli např. informace před rozhodnutím, hot-line po adaptaci OZP, pomoc 

především praktická, nejen finančně – administrativní.



CO MŮŽE A NEMŮŽE ŘEŠIT LEGISLATIVA

Nejdůležitější prvky účinného systému podpory OZP

 koordinovaná spolupráce vlády, sociálních a zainteresovaných partnerů

 včasná aktivizace OZP – „raději rehabilitace než důchod“

 upřednostňování podpory na otevřeném trhu 

 důraz na individuální přístup

 podpora odborného vzdělávání a získávání kvalifikace

 pomoc „na míru“

 cílená senzibilizace a získávání zaměstnavatelů pro zaměstnávání OZP pomocí informačních systémů a šíření příkladů 
dobré praxe

 poskytování poradenství a doprovázení zaměstnavatelů při řešení konkrétní situace v jejich podniku

 realizace akcí na posilování diverzity přístupu 

 podpora přechodu z chráněného prostředí na otevřený trh práce

 větší osvěta a zviditelnění dané problematiky ve společnosti



KOLIK CESTY JEŠTĚ ZBÝVÁ K SYSTÉMOVÉMU ŘEŠENÍ

 Klíčové okruhy problémů:

 vhodnost systému (pozitivního) posouzení OZP pro trh práce,

 zdravotně postižené osoby nejsou motivovány k práci,

 nejsou plně respektovány principy společenské odpovědnosti podnikání na straně zaměstnavatelů,

 koordinace rehabilitace OZP,

 povinný podíl zaměstnaných OZP ze zákona,

 nástroje podpory ZZP 50% nejsou efektivní,

 monitoring.



SPECIFIKA SYSTÉMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY

Velká Británie

 povinnosti zaměstnavatele:

 provést přiměřené úpravy na pracovišti,

 přeřadit pracovníka OZP na jinou práci.

 bez obecných veřejných politik (programů), z kterých by výhradně mohl sociální podnik čerpat na své aktivity finance

 chráněná práce se odehrává v dílnách, která je považována za terapii a řádné mzdy nejsou k dispozici

 Podporovaná továrna a podporovaný podnik – zařízení, kde je více než 50 % pracovníků OZP  síť továren Remploy

 státem financované schéma chráněného zaměstnávání,

 v současné době v 15 podnikatelských sektorech,

 doporučením je převod podniku mimo kontrolu vlády – spíše by měla hrát rozhodující úlohu státní správa a samospráva na místní úrovni,

 OZP by se tak mohli účastnit všech typů zaměstnávání, menší závislost na specifických zařízeních pro OZP.



SPECIFIKA SYSTÉMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY

Francie

 povinnost zaměstnavatele:

 přeřadit pracovníka OZP na jinou práci

 chráněná práce – klienti mají pracovní schopnost nižší než 1/3 výdělečné nebo pracovní schopnosti zdravé osoby

 adaptované podniky = běžné podniky, které zaměstnávají min. 80 % OZP.  Tyto podniky nahradily „chráněné dílny“, které spadaly 

do oblasti chráněného zaměstnávání. Pracovníci mají pracovní smlouvy, vztahují se na ně veškerá práva zaměstnanců a vzniká jim 

účast na sociálním zabezpečení. Za práci získávají mzdu dle vykonané práce a kvalifikace.

 adaptované podniky a centra distribuce domácké práce mohou získat od státu specifické subvence a příspěvek na pracovní místo (80

% hrubé min. mzdy) za určitých podmínek.



SPECIFIKA SYSTÉMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY

Německo

 povinnost zaměstnavatele: 

 zastoupit osoby s těžkým zdravotním postižením,

 realizovat podnikový integrační management.

 integrační podniky = zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, zaměstnávají 

min. 25 % těžce postižených osob, kdy podíl by neměl přesáhnout 50 %. Tyto podniky nedostávají žádné příspěvky, 

které by je konkurenčně zvýhodňovaly před ostatními podniky. Získávají podporu, kterou by dostal každý 

zaměstnavatel OZP s tím rozdílem, že ji získávají paušální formou.



SPECIFIKA SYSTÉMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY

Rakousko

 integrativní podniky = zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. 

Tyto podniky mají 3 moduly: zaměstnávání, odborná příprava a služba. Musí se jednat o společnost s ručením omezeným a řídit se obchodními 

zákony. 

Podnik zaměstnává pouze OZP, které:

 nemohou být v důsledku druhu a míry postižení zaměstnané na primárním trhu práce, ale jsou schopny rehabilitace,

 po absolvování odpovídajícího výcviku nebo odborné přípravy mohou vykonávat práci s poloviční produktivitou pracovní síly bez 

handicapu,

 mají ověřenou schopnost pracovat v kolektivu a jsou nezávislé na péči.



SPECIFIKA SYSTÉMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY

Belgie

 podniky přizpůsobené práce ETA = hlavní oblasti činností např. balení výrobků, úklidové práce, zahradnické práce, 

kompletace elektronických přístrojů, tiskařské práce, práce v textilním průmyslu, práce se dřevem, kovem apod.

 získávají subvence na odměňování, na údržbu apod.,

 na pracovníka, který po 6 měsících přejde do běžného zaměstnání, může nový zaměstnavatel dostat příspěvek na intervenci.



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MOTIVACI OBOU STRAN TRHU PRÁCE

Na straně zaměstnavatele:

 lidé s postižením jsou častěji nemocní,

 u OZP je nutné počítat s nižším nebo nepravidelným výkonem, s nižší flexibilitou ke změně,

 problémy s bezpečností práce a kontrolami na pracovištích, kde jsou OZP,

 se zaměstnáváním se OZP je spojena vyšší administrativa,

 dlouhodobý pokles motivační funkce daňových slev,

 přítomnost OZP může negativně ovlivňovat vztahy na pracovišti.



DOBRÉ PŘÍKLADY JSOU NEJÚČINNĚJŠÍ OSVĚTOU

Pozitivní dopady začlenění motivovaných a užitečných 

OZP do pracovních týmů 

 změna společenského klimatu ve firmě

 začleněná OZP se stává „interním poradcem ve firmě“

 OZP je nositelem „jiného pohledu“ na produkty firmy –

přispívají k nalezení nového segmentu zákazníků, 

inovace produktu atd.

 sociální pilíř společenské odpovědnosti lze úspěšně 

„prodat“ i v marketingu a PR

Příklady úspěšných podniků

 Škoda Auto a. s. 

„Neházet flintu do žita“ 

 ČEZ, a. s. 

„Život plný energie“

 Siemens, s. r. o. 

„Spokojenost na obou stranách“

 Česká spořitelna, a. s.

„Rovné příležitosti pro všechny“ 



DĚKUJI ZA POZORNOST

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog, senátor

.


