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Anotace: 

Cílem mé diplomové práce bude podat přehled tranzitních programů v České 

republice a zmapovat jejich přínos pro kvalitu života jedinců s tělesným postižením. 

Hlavní náplní práce bude zjistit, jak tranzitní programy usnadňují lidem 

s postižením zapojení do běžného života, jak jim pomáhají uskutečnit jejich plány a 

organizovat jejich volný čas, zkrátka jaké služby svým klientům nabízejí. 

Nedílnou součástí práce bude rovněž popis situace jedinců s tělesným postižením 

v České republice (jejich potřeb, současné legislativy) a vypracování případových studií, 

na kterých budou ilustrovány získané poznatky. 
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Annotation: 

The aim of my diploma work is to present summary of transit programs in the 

Czech Republic and to map their contribution to quality of life of handicapped people. 

My work will consist of fínding out how transit programs facilitate handicapped 

people their integration into usual life, how they help them to realize their plans and 

organize their leisure time. In short, what kind of services these programs offer to their 

clients. 

The integrál part of my work will be a description of the situation of handicapped 

people in the Czech Republic (the description of their needs, current legislative) and 

drawing up case studies which will illustrate obtained knowledge. 
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1 Úvod 

Téma jednoho somatopedického semináře, který jsem absolvovala ve třetím 

ročníku vysoké školy, mě zaujalo natolik, že jsem se mu rozhodla věnovat svou 

diplomovou práci. Téma se zabývalo tranzitními programy k podpoře samostatného života 

jedinců s postižením. 

Hlavním cílem mé práce bude informovat o stavu tranzitních programů u nás a 

ve vybraných zahraničních zemích. Chtěla bych poukázat na jedinečnou a nezastupitelnou 

úlohu tranzitních programů, kterou sehrávají v životě mladých lidí s postižením v období 

přechodu ze školy do běžného života. Vyplňují totiž dříve neošetřený prostor mezi školou 

a prací, jsou přípravou na přechod ze života v bezbariérovém prostředí do reálného života 

plného překážek. 

První část práce bude zaměřena na zmapování situace v oblasti poskytování 

služeb tranzitního programu u nás a ve světě. Větší pozornost pak budu soustředit na 

tranzitní programy určené výhradně jedincům s tělesným postižením. Zájemcům o tuto 

problematiku bych ráda alespoň částečně zpřístupnila metodiku, podle které tranzitní 

programy fungují. Mým cílem bude navázat kontakt se sdružením poskytujícím tranzitní 

program a zúčastnit se tranzitního programu jako pozorovatel. V této části práce ozřejmím 

také souvislost tranzitního programu s podporovaným zaměstnáváním a pokusím se 

vymezit legislativní kontext této problematiky. 

Ústředním postavám tranzitního programu bude věnována druhá část práce. Život 

mladých lidí s tělesným postižením má určitá specifika, která je potřeba pochopit. Na 

jejich základě pak můžeme budovat systém podpory. Znalost období, kterým v této fázi 

vývoje mladí lidé s postižením prochází, se mi jeví jako zásadní a není možné ji 

opomenout. 

Závěrečnou část mé diplomové práce završí případové studie, které budou mít za 

úkol ilustrovat celý proces tranzitního programu. Na případech konkrétních klientů si 

ukážeme možnosti, které jim tranzitní program poskytuje. V rámci studií vyhodnotíme také 

jeho úspěšnost. 
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2 Tranzitní programy v České republice a ve světě 

2.1 Vymezení pojmu tranzitní program 

Primárním cílem této kapitoly je informovat čtenáře o stavu tranzitních programů 

u nás a ve světě. Vzhledem k tomu, že o této problematice existuje velmi málo publikací 

v češtině, bude se jednat o jakýsi prvotní vstup do této oblasti. Informace byly čerpány 

z webových stránek jednotlivých sdružení poskytujících službu tranzitního programu, ze 

zahraničních webových stránek, ze zahraniční literatury a z přímé účasti na procesu 

tranzitního programu v občanském sdružení Asistence. 

Samotné téma tranzitních programů se k nám začalo šířit v 90. letech 

20. století z USA a zaujalo odbornou veřejnost věnující se problematice kvality života lidí 

se zdravotním postižením. Ve světě (např. v USA - mají od roku 1994 zákon upravující 

fázi přechodu, viz níže) je tranzitní program součástí legislativy vztahující se na děti 

s postižením. Má pevnou teoretickou základnu, důkladně rozpracovanou metodiku a je 

dlouhodobě ověřován v praxi, v níž přináší dobré výsledky. Naproti tomu v ČR je tranzitní 

program teprve v počátcích. Svědčí o tom např. skutečnost, že zde chybí jeho legislativní 

zakotvení a nepokrývá ani všechny naše regiony (viz Příloha č. 1). Dlouhodobější 

zkušenost mají pouze dvě občanská sdružení (Asistence - poskytující služby lidem 

s tělesným a kombinovaným postižením, Rytmus - poskytující služby lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením), která uvedla tranzitní program do našich podmínek. Tato 

sdružení mohou být a rovněž jsou inspirací pro ostatní občanská sdružení. 

V souvislosti s tranzitním programem se v anglicky mluvících zemích používá 

pojmu „transition", příp. „transition from school to work". „Transition" znamená přechod, 

resp. přechod ze školy do práce. Podle Halperna (1994) můžeme tento „přechod" chápat 

jako změny, které se objevují v životech mladých lidí v době, kdy přecházejí ze školního 

prostředí do prostředí pracovního. Jedná se o období, které je charakteristické 

osamostatňováním se, postupným přizpůsobováním se na nové podmínky a hromaděním 

nových zkušeností. Tento „přechod" se týká rovněž změn v uvědomování si sebe sama, 

změn v oblasti potřeb, ať už tělesných, sexuálních, pracovních, finančních či potřeb 

v oblasti samostatnosti pohybu. Pro úspěšné překlenutí tohoto náročného období je 
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důležité, aby mladí lidé s postižením zažívali úspěch, aby věřili ve své schopnosti a aby 

pociťovali způsobilost k určitým pracovním činnostem. 

V roce 1994 Council for Exceptional Children's Division on Career and 

Transition charakterizoval „přechod" jako změnu společenského postavení, z role studenta 

vstupuje mladý člověk do role dospělého. Očekává se, že si najde zaměstnání, bude se 

sebevzdělávat, založí rodinu, stane se platným členem komunity a bude prožívat 

uspokojivé sociální vztahy apod. Náš mladý člověk je ovšem limitován omezeními 

vyplývajícími z jeho postižení. Potřebuje podat pomocnou ruku. Úspěšné zvládnutí tohoto 

období přechodu vyžaduje participaci na školních programech, jejich koordinaci 

s agenturami poskytujícími služby dospělým a zahrnuje přirozenou podporu komunity. 

Základy úspěšného „přechodu" by měly být položeny během let na základní a střední škole 

a měly by být provázeny obsáhlým pojetím profesního růstu. Tranzitní plánování by mělo 

začít nejpozději ve 14 letech. Studenti by měli být povzbuzováni takovým způsobem, aby 

uměli rozvíjet a využívat všech svých schopností. Přitom je důležité, aby přijali maximální 

odpovědnost za tranzitní plánování. 

2.2 Základní informace o tranzitních programech u nás 

V posledních 10 letech dominuje v popředí diskusí téma integrace lidí 

s postižením do společnosti. V našich podmínkách bude třeba hodně práce a změn, než 

společnost přestane dělat rozdíly mezi člověkem zdravým a člověkem, který má nějaká 

omezení v důsledku postižení. Je to dáno tím, že v minulosti byli lidé s postižením 

cílevědomě vyčleňováni ze života společnosti, z jejích běžných aktivit. Bude nějakou dobu 

trvat, než společnost přestane vnímat člověka s postižením jako Jiného" a bude jej 

považovat za člověka, jehož životní cesta může být obtížnější. Aby byla integrace úspěšná, 

je potřeba zajistit adekvátní podporu ze strany společnosti. Proto by se odborníci měli 

zaměřovat především na: 

• hledání způsobů, jak člověku s postižením pomoci překonat jeho omezení nebo 

toto omezení kompenzovat natolik, aby se mohl plně zapojit do života 

společnosti, 

Strana č. 9 



Diplomová práce Jana Zisková v 

• vytváření vhodných nabídek, aby měl člověk s postižením možnosti realizovat se 

a zdokonalovat, 

• řešení otázek bariér, ať již legislativních, architektonických či společenských. 

Jedním ze způsobů, jak integrace lidí s postižením do společnosti dosáhnout, je právě 

tranzitní program. 

V první polovině 90. let 20. století se v Praze konala řada přednášek a seminářů, 

zabývajících se možnostmi nových přístupů k lidem s postižením, které spočívaly 

v nabídce nových typů služeb. Tyto přednášky pořádala americká organizace 

The American Jewish Joint Distribution Committee. Mimo jiné i díky účasti na těchto 

přednáškách vznikla v této době občanská sdružení Rytmus (1994) a o. s. Asistence 

(1995), která mimo jiné nabízejí službu tranzitního programu. Hlavními poskytovateli této 

služby u nás jsou občanská sdružení (např. Agapo, Piafa, Spolu Olomouc, Koník, Agentura 

Pondělí), nikoli státní instituce. Některá sdružení nabízejí tranzitní program v rámci 

agentur pro podporované zaměstnávání, které sama zakládají (např. agentura Osmý den -

provozuje o. s. Jurta, agentura JOB - Liga za práva vozíčkářů). 

Charakteristika tranzitního programu u nás se v základních rysech u všech 

sdružení shoduje, např. podle o. s. Rytmus či Agentury Pondělí je tranzitní program 

definován jako soubor činností, které mladým lidem s postižením usnadňují vstup do 

pracovního prostředí. Občanské sdružení Asistence navíc nabízí i další podporu, např. 

v oblasti volného času, bydlení s asistencí, osobní asistence apod., a tím komplexněji 

pokrývá tuto problematiku (v USA běžnou součástí péče). Služby tranzitního programu 

poskytované skrze agentury podporovaného bydlení se výlučně zaměřují na oblast 

zaměstnávání lidí se znevýhodněním. 

Cílovou skupinou tranzitního programu jsou žáci speciálních škol (škol 

speciálních, základních praktických a základních speciálních) a studenti středních 

odborných učilišť, odborných učilišť, praktických škol apod. Jedná se především o mladé 

lidi, u kterých se očekává, že budou potřebovat podporu při vyhledávání a udržení 

zaměstnání. Program je určen žákům, kteří během dvou let dokončí školní docházku. 

Některá sdružení však poskytují své služby pouze vybraným skupinám, např. občanské 

sdružení Máme otevřeno, Rytmus, Mesada - lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením; Asistence, JOB - lidem s tělesným a kombinovaným postižením. 
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Tranzitní program je vystavěn na dohodě pracovního konzultanta a klienta -

studenta. Společně mapují klientovy zájmy, plány do budoucna, jeho reálné možnosti 

(předpoklady) a podle toho sestaví individuální plán, který obsahuje seznam úkolů a 

činností, které jsou nutné ke zvládnutí plánu. Například v občanském sdružení Asistence se 

konzultant s klientem scházejí jedenkrát týdně, kdy řeší vzniklé problémy a připomínky, 

které se během plnění úkolů objeví. Jednou za čtvrt roku pak revidují dohodnuté úkoly 

a vytyčují si úkoly nové. Individuální plán se netýká pouze praxí samotných a případného 

vyhledávání potenciálního zaměstnavatele v místě bydliště. Součástí individuálního plánu 

v o.s. Asistence může být rovněž řešení podmínek pro osamostatňování klientů spojené 

s otázkou bydlení. Často jsou řešeny také plány ve smyslu dalšího vzdělávání apod. 

Individuální praxe tvoří základ služeb tranzitního programu. Umožňují studentovi 

vyzkoušet si, co práce v běžném prostředí obnáší, zda vyhovuje jeho představě, zda ji 

zvládá apod. Nemusí se přitom jednat o praxe u jednoho „zaměstnavatele". Během roku 

jich může absolvovat i vícero, vše záleží na situaci, ve které se nachází. 

Tranzitní program poskytuje svému klientovi specifickou podporu na pracovišti 

v průběhu praxe. Tato podpora spočívá především vtom, že má kruče pracovního 

asistenta, který mu pomáhá při vytváření nejen pracovních, ale i sociálních dovedností. 

Společně také řeší potíže, které se při práci objeví. S klientovým zapracováním se postupně 

podpora snižuje až do doby, kdy už ji vůbec nepotřebuje a může na pracovišti působit sám 

ve spolupráci s ostatními. Jedním z důsledků zapracování klienta je větší šance, že pokud 

se v práci osvědčí, může být po dokončení školy zaměstnán právě v místě, kde praxi 

vykonával. Výhodou praxí je nabytí velkého množství zkušeností a klient získává tolik 

potřebné sebevědomí pro žádání o zaměstnání. Potenciální zaměstnavatel má možnost díky 

praxím studentů poznat, že lidé s postižením mohou po počátečním zapracování odvést 

dostačující pracovní výkon, že jsou k práci dobře motivováni a rádi pracují i nad rámec 

běžných povinností. Praxe obecně zvyšují hodnotu klienta na trhu práce, ale nelze tvrdit, že 

absolvováním tranzitního programu je vždy zajištěn úspěch při vyhledávání zaměstnání 

(viz níže). Některým klientům se nemusí podařit po absolvování tranzitního programu najít 

si práci. Vše záleží na individuálních možnostech toho kterého klienta, např. na stupni jeho 

postižení, na charakterových vlastnostech apod. Pokud nastane situace, že se klientovi 

nalézt práci nepodaří, má možnost využít služeb podporovaného zaměstnávání (mohou být 

součástí tranzitního programu jako je tomu u občanského sdružení Asistence nebo také 
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nemusí, služby podporovaného zaměstnávání poskytuje mnoho pracovních agentur, např. 

Agentura Pondělí, Agentura osmý den) a pokračovat v naplňování základní lidské potřeby 

- potřeby pracovat. 

Úspěšnost tranzitního programuje přímo závislá na spolupráci se školou. Musí se 

sladit školní rozvrh s rozvrhem praxí. Praxe většinou probíhají v dopoledních hodinách, 

tudíž zasahují do běžného školního dne. Musí se vyřešit zodpovědnost za studenta 

v průběhu praxe. Tady mohou nastat potíže, jak se dozvídáme ze zkušeností občanského 

sdružení Koník. Zaměstnanci sdružení vidí největší problém v nezakotvenosti tranzitního 

programu v osnovách, resp. ve školních vzdělávacích programech (není ani legislativně 

zakotven, není se na co odvolat, o co se opřít, v novém školském zákoně o něm není žádná 

zmínka). Realizaci tranzitního programu velmi znesnadňovala zhoršená spolupráce se 

školou. Proto v roce 2002/2003 program neotevřeli, místo něj vznikl nový program 

nazvaný „Příprava do zaměstnání". Funguje v rámci programu podporovaného 

zaměstnávání a je realizován v odpoledních hodinách, tedy ve volném čase žáků/studentů. 

Důležitou součástí každé práce je vytvoření její metodiky. Metodiku tranzitního 

programu zveřejňuje na svých webových stránkách občanské sdružení Koník. Tranzitní 

program je zde chápán jako předstupeň podporovaného zaměstnávání, jehož cílem je 

umožnit individuální praxe studentům speciálních škol na běžných pracovištích. 

Studentům je poskytována podpora v podobě pracovního asistenta přímo na pracovišti a 

v podobě pracovního konzultanta, se kterým vytváří svůj individuální plán. 

Metodika tranzitního programu vymezuje činnosti pracovního konzultanta a 

pracovního asistenta. Pracovní konzultant zná problematiku tranzitního programu, je 

seznámen s možnostmi podporovaného zaměstnávání a je schopen vést případy svých 

klientů. Dále vede evidenci klientů tranzitního programu a evidenci jejich aktivit. Rovněž 

vede pracovní asistenty (supervize), udržuje dobré vztahy se zaměstnavateli klientů a jedná 

s potenciálními zaměstnavateli. Spolupracuje s poskytovateli dalších služeb, jako jsou 

např. SPC, organizace poskytující osobní asistenci apod. Spolu s ostatními z týmu vytváří 

strategie práce s klienty i dalšími subjekty, dohlíží na její realizaci a koordinuje jednotlivé 

činnosti. 

Hlavním úkolem pracovního asistenta v tranzitním programuje pomoci klientovi 

všude, kde je potřeba. Pomáhá zejména při orientaci na pracovišti, při zvládnutí 
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dohodnutých pracovních úkolů, při komunikaci s ostatními. Je důležité, aby se klient 

naučil říci si o práci nebo o pomoc, pokud se mu něco nedaří. Asistent doprovází klienta 

při cestě na praxi i z praxe, dokud cestu nezvládne sám (pokud je to v jeho možnostech). 

Pracovní asistent spolupracuje s pracovními konzultanty, zaučuje asistenty - dobrovolníky 

do tranzitního programu. 

Důležitou součástí při vyhledávání praxí je zmapování situace na trhu práce 

v regionu. Podle občanského sdružení Koník je vhodné spolupracovat s úřady práce, 

sestavit seznam zaměstnavatelů, vytipovat potenciální zaměstnavatele vhodné pro praxe 

studentů a šířit povědomí o tranzitním programu mezi zaměstnavateli. Při posuzování 

vhodnosti pracovního místa pro individuální praxe hraje významnou roli vstřícnost 

spolupracovníků a zaměstnavatele, zda jsou ochotni podílet se na procesu tranzitního 

programu (podpora pracovního asistenta, klienta). 

2.3 Tranzitní programy pro jedince s tělesným postižením v ČR 

Služby tranzitního programu určené výhradně jedincům s tělesným 

a kombinovaným postižením poskytují v ČR dvě organizace, a to o. s. Asistence při 

Jedličkově ústavu a školách a Liga za práva vozíčkářů v rámci Agentury podporovaného 

zaměstnávání - JOB. 

Občanské sdružení Asistence vzniklo v roce 1995. Založilo ho několik 

zaměstnanců Jedličkova ústavu a škol (dále JÚŠ) spolu s rodiči a přáteli studentů 

navštěvujících JÚŠ. Hlavním důvodem vzniku sdružení byla neutěšená situace studentů po 

dokončení školy. Během školní docházky měli studenti zajištěnu veškerou péči (celodenní 

program - od vyučování až po různorodou nabídku volnočasových aktivit, asistenci, 

bydlení, stravování, bezbariérovost prostředí, odbornou pomoc atd.), proto byl přechod do 

běžné reality pro mnohé z nich velmi tvrdý. Většina zůstávala doma. Právě zde si našlo 

pole působnosti o. s. Asistence. 

O. s. Asistence zajišťuje podporu: 

• zaměstnání 

• aktivit volného času 
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• bydlení 

• při studiu na běžné škole - asistence na SŠ 

• soběstačnosti 

• osobnostního rozvoje 

• osobní, pracovní a školní asistence. 

Následující obrázek zobrazuje procentní zastoupení jednotlivých služeb 

využívaných klienty. Z obrázku je patrné, že nejvíce klientů využívá službu asistence 

při individuálních doprovodech (27 %) a službu podporovaného zaměstnávání (16 %). 

Ostatní služby jsou využívány méně. Při interpretaci dat si musíme uvědomit, že 

potřeba využívání služeb klienty je závislá na tom, ve které fázi tranzitního programu 

se nacházejí (tzn. že klienti, kteří ještě studují, mají jiné potřeby než klienti, kteří školu 

již absolvovali). 

Procenta • individuální praxe - 7 % 

• podporované zaměstnávání - 1 6 % 

H další možnosti pracovního uplatnění - 7 % 

H poradenství - 6 % 

• orientace v otázce bydlení - 7 % 

0 asistence na běžných školách - 6 % 

H podpora v soběstačnost i - 8 % 

• podpora v oblasti volného času - 9 % 

• asistence při individuálních doprovodech - 2 7 % 

• spolupráce v oblasti následných služeb - 6% 

Obrázek č. 1: Procentní zastoupení jednotlivých služeb využívaných klienty 

Služeb sdružení využívá v současnosti 82 klientů, z toho 35 klientů studuje a 35 

klientů pracuje. Služby zajišťuje několik pracovních konzultantů, asistentů, dobrovolníků, 

koordinátor asistence na běžných školách a koordinátor dobrovolníků. Dalšími 

zaměstnanci sdružení jsou účetní, ekonom, vedoucí sdružení. 
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Tranzitní program probíhal zpočátku pod názvem pracovně - sociální rehabilitace 

(1995 - 2000) a byl určen studentům Praktické školy JÚŠ. Na podzim roku 2001 byl již 

realizován pod názvem tranzitní program a byl nabídnut také studentům Obchodní a 

Rodinné školy JÚŠ. Abychom se mohli tranzitním programem zabývat blíže, je potřeba se 

seznámit s jeho základní definicí. 

Podle Stupkové, Ulrychové (2003) je tranzitní program komplexní proces týkající 

se všech oblastí života, přičemž velký důraz je kladen na pracovní uplatnění. Otázky 

hledání zaměstnání, bydlení, volného času, soběstačnosti, samostatného bydlení, rozvoje 

osobnosti, postojů a vztahů klienta se pak odrážejí ve společně vytvořeném individuálním 

plánu přechodu. Systém podpory má svůj původ v modelu samostatného a nezávislého 

života. Mezi hlavní zásady procesu tranzitního programu patří včasný začátek procesu. 

Podpora se zaměřuje na silné stránky jedince, z nich vychází a dále je rozvíjí. Aby byl 

proces úspěšný, musí být postaven na týmové spolupráci, na tvořivosti a zaujetí všech, 

kteří se na něm podílejí. Neméně důležitou součástí je vytvoření dobrých vztahů mezi 

formální a neformální podporou klienta, tedy mezi profesionály z pomáhajících organizací 

a rodinou, lidmi z klientova blízkého sociálního okolí. 

Tranzitní program je v o. s. Asistence rozdělen do tří etap. První etapa probíhá ve 

škole a je určena studentům JÚŠ. Druhá etapa je určena absolventům JÚŠ a třetí etapa 

navazuje na předchozí snažení a je vyvrcholením celého programu. Měla by vést 

k integraci člověka s postižením do společnosti. 

Hlavním cílem první etapy je připravit klienta na budoucí povolání. Děje se tak 

během školní docházky formou individuálních praxí jeden až dvakrát týdně, kdy má klient 

k dispozici asistenci přímo na pracovišti (viz výše). Hledání praxe předchází analýza 

potřeb klienta. S pomocí konzultanta se klient snaží zorientovat ve vlastních zájmech a 

vzhledem k těmto zájmům se pak zjišťují reálné možnosti práce, bydlení apod. 

Nezastupitelnou roli zde sehrává motivace klienta, která je prvním krokem k aktivnímu 

životu klienta a je také nutnou podmínkou k úspěšnému přechodu ze školy do reálného 

prostředí. Plánování přechodu vyžaduje systematickou přípravu, na níž se podílí mnoho 

činitelů: student se svými zájmy a plány, studentova rodina, kamarádi, odborníci, 

spolupracovníci. Složení sociálního prostředí klienta hraje významnou roli při jeho 
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přípravě na budoucí život, na jeho osamostatnění. Také úspěšnost tranzitního programu 

závisí na míře kooperace jednotlivých subjektů sociálního okolí (viz Obrázek ě. 2) 

Obrázek č. 2: Sociální prostředí klienta 

Pracovní konzultant během první etapy připravuje jedenkrát týdně pro studenty 

„vyučovací" hodinu na různá témata tranzitního programu (např. služby osobní asistence, 

kdo ji zajišťuje, kolik stojí atd.) a snaží se studenty aktivně zapojovat (vyhledávají 

informace na zadané téma apod.). K lepšímu zorientování se v problematice pracovního 

uplatnění přispívají také Job kluby. Přípravou pravidelné odpolední schůzky studentů 

z různých ročníků a absolventů. Na schůzkách dochází k výměně zkušenosti z praxí. 

Absolventi popisují své zkušenosti, kterých nabyli při vyhledávání zaměstnání, spolupráci 

s úřady práce apod. Od konzultantů se dozvídají základní informace o problematice 

zaměstnávání, učí se psát životopis, zabývají se způsoby hledání práce - v inzerátech, na 

internetu, rolí úřadu práce, nacvičují rozhovor s potenciálním zaměstnavatelem apod. 

Do první etapy tranzitního programu rovněž spadá nácvik soběstačnosti 

v běžných denních činnostech, kdy se cvičí klientovy komunikační schopnosti a hledají se 

možnosti, jak využít jeho volný čas apod. Např. student se učí telefonovat a zjišťovat různé 

informace, které se mohou týkat pracovního místa, osobní asistence. Student se také učí, 

jak si říct o pomoc, když si s něčím neví rady, učí se připravovat jednoduchá jídla atd. Při 

nácviku dovedností se dodržují jednoduchá pravidla: učit se dovednostem v přirozeném 
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prostředí, trénovat je během celého dne a učit se na reálných věcech - např. při přípravě 

jídla si musí rozmyslet, co k tomu bude potřebovat, musí jít nakoupit, promyslet postup atd. 

Ve druhé etapě jsou služby tranzitního programu nabízeny absolventům JÚŠ a 

jsou cíleně zaměřeny na jejich pracovní uplatnění ve společnosti. V této etapě zajišťuje o.s. 

Asistence následující služby: podporované zaměstnávání; sociální a právní pracovní 

poradenství; pracovní a osobní asistenci; podporu a pomoc při začlenění do místní 

komunity; asistenci na SŠ a vyšších školách pro absolventy ZŠ a SŠ, kteří chtějí 

pokračovat ve studiu na běžné střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole; 

asistenci při doučování; individuální bezbariérovou dopravu; pomoc v osobním rozvoji; 

podporu a pomoc při organizaci a realizaci volného času. 

Služby jsou poskytovány klientovi na základě dohody o poskytování služeb, ve 

které se na počátku spolupráce vymezí práva a povinnosti zúčastněných stran. Šíře 

poskytovaných služeb závisí na samotném klientovi. Klient se v průběhu tranzitního 

programu dále rozvíjí, a tím se mění i jeho požadavky na podporu (větší samostatnost 

klienta, zlepšení služeb v místě bydliště, podpora komunity apod.). Služby jsou klientovi 

poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a nejsou časově limitovány. 

Třetí etapa tranzitního programu navazuje na předešlé aktivity, např. na 

podporované zaměstnání, individuální aktivity s asistentem ve volném čase, na trénink 

soběstačnosti apod. Hlavním cílem třetí etapy je plné začlenění klienta do místní komunity. 

Při těchto snahách se objevují různé překážky a problémy. Příčiny problémů při 

začleňování do společnosti jsou podle Stupkové, Ulrychové (2003) následující: velmi těžké 

nebo kombinované postižení klientů; málo vyvinutá síť přirozené sociální podpory v místě 

bydliště, což je způsobeno dosavadní segregací; obavy klienta i jeho okolí odpoutat se od 

dosavadních jistot; omezené možnosti bydlení; předsudky společnosti o lidech 

s postižením; nedostatek poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v místě bydliště; 

architektonické bariéry. 

Úspěšnost tranzitního programu z hlediska pracovního uplatnění klientů je v o. s. 

Asistence vysoká (viz Obrázek č. 3). Zaměříme-li se na pracující klienty, kterých je 35, 

více než polovina z nich získala práci na otevřeném trhu práce (OTP) a více než třetina 

z nich má práci placenou (pracují na zkrácený úvazek). 14 klientů se realizuje 

v chráněných pracovištích, konkrétně docházejí do Chráněné dílny Eliáš v Dejvicích. 
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K úspěšnosti jistě přispívá také skutečnost, že tranzitní program je součástí výchovně 

vzdělávací koncepce JÚŠ a je podporován vedením školy. 

Míra úspěšnosti klientů tranzitního programu 

I I pracujících na OTP -
neplacená práce - 9 
klientů 

• OTP - placená práce -
12 klientů 

E pracujících v CHP -14 
klientů 

• studujících - 35 klientů 

• klienti, kteří nestudují 
ani nepracují -12 

Obrázek č. 3: Míra úspěšnosti klientů tranzitního programu v o. s. Asistence 

Služby tranzitního programu zaměřené na jedince s tělesným postižením nabízí 

také Agentura podporovaného zaměstnávání - JOB. Vznikla v červenci roku 2005 jako 

projekt Ligy za práva vozíčkářů a působí v oblastech Brna - města a Brna - venkova. 

Prvořadým cílem agentury je vyrovnávání příležitostí v oblasti pracovního uplatnění lidí, 

kteří mají v důsledku tělesného postižení znesnadněný přístup na otevřený trh práce. 

Tranzitní program začala agentura poskytovat od školního roku 2005/2006 a sice 

studentům Speciální střední školy pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Prozatím 

probíhá tranzitní program pouze formou seminářů, které mají za cíl přípravu studentů 

středních speciálních škol a učebních oborů na zaměstnání. Tranzitního programu se 

účastní celkem 25 studentů, z toho 5 studentů Obchodní akademie, 4 studenti Obchodní 

školy, 14 studenty učebního oboru zahradník a 2 studenti učebního oboru brašnář. Ve škole 

už proběhly 4 semináře. První seminář nabídl obecné informace týkající se problematiky 

přechodu ze školy do práce. Tématem druhého semináře bylo sebepoznání. Studenti si 

vyzkoušeli testy zaměřené na sebepoznání, rovněž zjišťovali, ke kterým činnostem mají 

předpoklady apod. Třetí seminář byl zaměřen na téma práce, kde hledat práci, jaké jsou 

formy inzerce, jakou roli hrají v této oblasti úřady práce apod. Poslední seminář se 
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soustředil na téma ucházení se o práci, jak napsat životopis, motivační dopis apod. Studenti 

na seminářích získali materiály o probíraných tématech. Mimobrněnským studentům 

agentura poskytla kontakty na agentury podporovaného zaměstnávání v místě bydliště. 

Podle slov pracovní konzultantky Mgr. Sklenářové počítá agentura do budoucna se 

zprostředkováním individuálních praxí studentům, kteří o tyto praxe projeví zájem. Výběr 

firem, ve kterých budou praxe probíhat, pak bude záviset na oboru, kterému se student 

věnuje. Agentura navázala kontakt také se soukromým gymnáziem Integra a Rodinnou 

školou Gemini, zatím se ale nedohodli na žádné spolupráci. 

2.4 Možnosti zaměstnávání jedinců znevýhodněných na trhu práce, souvislost 

tranzitního programu s podporovaným zaměstnáváním 

Lidé, kteří jsou z různých důvodů na trhu práce znevýhodněni, mají několik 

možností, jak se pracovně uplatnit. Pokud nemohou najít zaměstnání v důsledku těžšího 

zdravotního postižení, mohou využít nabídek chráněných pracovišť, chráněných dílen nebo 

stacionářů. Podle M. Sosnovské z občanského sdružení Máme otevřeno jsou chráněná 

pracoviště určena těm lidem, kterým zdravotní stav neumožňuje běžné zapojení do života, 

a to ani s pomocí podpůrných služeb. Denní centra a stacionáře jsou vhodné pro ty, kteří 

potřebují získat základní sociální návyky a kteří nemají žádné pracovní zkušenosti. 

K výkonu práce potřebují speciální prostředí. V těchto zařízeních se setkávají s podobně 

znevýhodněnými lidmi. Dalo by se říci, že takto vzniklá sociální skupina je homogenní. 

Odlišný způsob pracovního uplatnění nabízí podporované zaměstnávání, které 

zprostředkovává práci na otevřeném trhu práce, a tím umožňuje lidem s postižením kontakt 

s běžnou populací. Velkým přínosem této formy pracovního uplatnění je sociální rozvoj 

všech zúčastněných. Všude tam, kde je to možné (v závislosti na stupni postižení), se jeví 

podporované zaměstnávání jako optimální varianta při výběru z možností pracovního 

uplatnění. 

Koncepce podporovaného zaměstnávání se u nás objevila v 90. letech 20. století 

díky seminářům pořádaných americko - židovskou nadací JDC. Koncepce pochází z USA, 

kde vznikla jako reakce na tradiční model připravenosti, který kladl důraz na získávání 

pracovních dovedností ještě před nástupem do reálného pracovního prostředí. Na počátku 

bylo podporované zaměstnávání určeno lidem s mentálním postižením, u nichž model 
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připravenosti selhával, byl málo efektivní. Model podporovaného zaměstnávání 

s tréninkem dovedností přímo na pracovišti přinášel v praxi daleko lepší výsledky. V roce 

1984 bylo podporované zaměstnávání uzákoněno v Developmental Disability Act. Rovněž 

v 80. letech se začalo šířit do Evropy. V té době začaly ve Velké Británii vznikat agentury 

podporovaného zaměstnávání a v 90. letech testovalo Norsko několik pilotních projektů 

týkajících se podporovaného zaměstnávání. Výsledkem pak bylo ustanovení 

podporovaného zaměstnávání jako veřejné služby poskytované místními úřady práce. 

Myšlenky podporovaného zaměstnávání se dostaly i do Itálie, Německa, Belgie či Finska a 

do ČR se dostaly na počátku 90. let 20. století. V roce 2000 byla v ČR založena Česká unie 

podporovaného zaměstnávání, jejímž hlavním úkolem je obhajovat a šířit myšlenky 

podporovaného zaměstnávání u nás. Je rovněž členem European Union of Supported 

Employment, která řeší strategické otázky vývoje podporovaného zaměstnávání. 

„Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí 

získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti 

získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že 

potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm." 

(Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, Rytmus 2006, s. 16) 

Tranzitní program úzce souvisí s podporovaným zaměstnáváním a lze jej 

pokládat za jeho součást. Služby tranzitního programu většinou poskytují agentury pro 

podporované zaměstnávání a rovněž metodika tranzitního programu je velmi podobná 

metodice podporovaného zaměstnávání. Podle Vlasty Stupkové (2005) má tranzitní 

program ze školy do práce s podporovaným zaměstnáváním mnoho shodných rysů. Patří 

mezi ně např. potřeba klást důraz na priority uživatele služby; vyžaduje fungující týmovou 

spolupráci; pracuje se vněm suživatelovými zájmy a možnostmi a je postaven na 

dovednostech uživatele. 

V Souhrnné metodice podporovaného zaměstnávání vydané v únoru 2005 se 

ovšem o tranzitním programu mnoho nedozvíme. I když právě zde by měl být více 

zdůrazňován jeho význam, neboť se zabývá fází života, kde se rozhoduje mnohé. Pokud se 

podaří jedince dobře připravit na život již během školní docházky, může se u některých 

jedinců předejít problémům, které vznikají později (nezaměstnanost, problémy 
v soběstačnosti, bydlení...). 
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Metodika podporovaného zaměstnávání v o.s. Asistence čerpá z více odborných 

zdrojů. Jsou jimi například zkušenosti a materiály Institut For Community Inclusion 

v Bostonu, metodický pokyn pro podporované zaměstnávání The Labour Market 

Administration v Norsku a Souhrnná metodika pro podporované zaměstnávání zpracovaná 

v rámci projektu Equal z února 2005. V tranzitním programu o.s. Asistence sehrává 

podporované zaměstnávání důležitou roli a má určitá specifika, kterými se odlišuje od 

služeb poskytovaných jinými sdruženími či agenturami podporovaného zaměstnávání. 

Služba podporovaného zaměstnávání je jednou ze služeb poskytovaných sdružením a je 

součástí druhé etapy tranzitního programu. Zaměřuje se na studenty a absolventy JÚŠ, 

v případě studentů spolupracuje v rámci tranzitního programu s týmem školy. Služba 

podporovaného zaměstnávání většinou následuje po praxích studentů na běžných 

pracovištích. Individuální praxe představují přípravu na podporované zaměstnávání, které 

nastupuje po praxích v okamžiku, kdy klient dokončí školu a nepodaří s mu najít práci již 

v první etapě programu. 

Specifickou formu podporovaného zaměstnávání má i Job klub, který je určen jak 

klientům podporovaného zaměstnávání, tak studentům. Díky různorodému složení skupiny 

dochází k užitečné výměně informací a zkušeností z praxí i prácí. Další význam klubu tkví 

v nácviku různých pracovních i sociálních dovedností. Seznamují se na něm se způsoby, 

kterak je možné najít a získat práci, jakou funkci zastávají úřady práce apod. Součástí je 

rovněž trénink komunikačních dovedností, např. učí se získávat informace pomocí 

telefonu, ukouší si pohovor se zaměstnavatelem, k nácviku těchto dovedností využívají 

metodu hraní rolí. 

S pracovním konzultantem v o.s. Asistence se klient zaměřuje na individuální 

nácvik konkrétních dovedností, které klientovi činí potíže. Samotný nácvik může probíhat 

v modelové situaci, ovšem často kněmu dochází přímo v konkrétní situaci, např. při 

kontaktování potenciálního zaměstnavatele, při zjišťování informací o poskytovatelích 

služeb osobní asistence, při návštěvě úřadu práce apod. 

Dalším specifikem podporovaného zaměstnávání v o.s. Asistence je kroužek 

přátel, který si klient vytváří sám. Jedná se o lidi, kteří jsou mu blízcí. Jsou jimi většinou 

příbuzní, přátelé, asistenti, odborní pracovníci jako vychovatel, fyzioterapeut atd. Klienta 

dobře znají a přináší do procesu tranzitního programu další pohled na klienta. Na 
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schůzkách, které iniciuje klient, společně řeší, co je pro klienta vhodné a čemu je třeba se 

vyhnout. Pomáhají mu s identifikací jeho zájmů a s problémy, které se během přechodu 

objevují. Vzhledem ke svému tělesnému postižení klienti využívají i dalších služeb, 

zejména osobní asistence. Mnoho běžných pracovišť mívá bariérový přístup. Klient často 

potřebuje také doprovod do práce a z práce (obvyklé mívají problémy s prostorovou 

orientací), potřebuje pomoc při osobní hygieně a zpočátku i s nácvikem požadovaných 

pracovních výkonů. 

Služba podporovaného zaměstnávání probíhá v o.s. Asistence následovně. Na 

počátku se zjišťuje, jaké má klient představy, cíle, co umí apod. Konzultant jej seznámí 

s nabídkou služeb a klient si vybere, které služby potřebuje využívat (zjišťují se specifické 

potřeby klienta). Klient podepíše se sdružením Dohodu o poskytování služeb. Služba 

podporovaného zaměstnávání je nabízena klientům, kteří chtějí najít pracovní uplatnění na 

běžném trhu práce a chtějí zvyšovat úroveň své samostatnosti. Poté se intenzivně pracuje 

na plánování průběhu služeb. Pracovní konzultant ve spolupráci s klientem stanoví 

konkrétní cíle, na kterých budou pracovat a také neméně důležité dílčí kroky, které 

povedou k naplnění stanovených cílů. Předtím si klient vždy ujasní, čeho chce dosáhnout. 

Následuje nácvik dovedností, které klient bude potřebovat pro udržení 

zaměstnání. V prvé řadě si musí ujasnit, jakou práci by rád vykonával, jaké jsou jeho 

možnosti, schopnosti atd. Naučí se způsobům, jak je možné vyhledávat zaměstnání, např. 

pomocí inzertních novin, personálních agentur, kde hledat na internetu volná pracovní 

místa, učí se, jak se zaregistrovat na úřadu práce. Učí se, jak odpovídat na konkrétní 

nabídku zaměstnání, praktické záležitosti, např. jak vyplnit žádost o zaměstnání, jak napsat 

životopis, co je důležité při rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem, jak se chovat 

v pracovním kolektivu apod. S konzultantem probírá rovněž pracovně právní otázky, které 

souvisí s pracovním poměrem. V této oblasti by se měl umět orientovat. 

Náplň práce konzultanta je v této etapě tranzitního programu rozmanitá. 

Poskytuje podporu nejen klientovi, ale rovněž jeho rodině, zaměstnavateli a spolupracuje 

s pracovním asistentem klienta. Podpora poskytovaná klientovi se týká mnoha oblastí jeho 

života, nejen toho pracovního. Dále se musí dobře orientovat v informacích o trhu práce 

v regionu, spolupracovat s rodinou klienta. Je důležité, aby dobře poznal klienta a mohl 

o něm adekvátně referovat potenciálnímu zaměstnavateli. Rovněž by měl být zběhlý ve 
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strategiích pro vyjednávání se zaměstnavateli. Připravuje klienta na osobní setkání se 

zaměstnavatelem, pomáhá mu při vyřizování záležitostí nutných pro nástup do práce. 

Dojednává pracovní podmínky, např. nutnost úpravy pracovního prostředí apod. 

Zodpovídá za kvalitní poskytování služeb klientovi, zajišťuje metodické vedení pracovních 

asistentů. Součástí jeho práce je sebevzdělávání a účast na supervizích. 

Při nástupu do práce využívají klienti podpory pracovního asistenta nebo 

konzultanta. Z počátku je na pracovišti s klientem po celou dobu, asistence se postupně 

snižuje. Během asistencí se konzultant či asistent snaží vytipovat možné zdroje přirozené 

podpory na pracovišti mezi zaměstnanci. Klientovi je poskytována také podpora mimo 

pracoviště. Probíhá formou konzultací. Pracovní dovednosti může cvičit i na jinde - např. 

ve sdružení, doma apod. 

Metodika podporovaného zaměstnávání (o.s. Asistence, 2004) vymezuje zásady 

poskytování podpory, které jsou důležité pro udržení pracovního místa. Jsou to: 

• přiměřenost podpory - podpora má mít takovou podobu, aby směřovala kco 

nej větší samostatnosti klienta; 

• přirozenost podpory - podpora má být taková, aby nezdůrazňovala odlišnost klienta 

od ostatních; 

• respektování rozhodnutí klienta - konzultant či asistent jedná s klientem jako 

s partnerem; 

• individuální přístup - každý klient je jiný, vždy se musí hledat nové způsoby 

podpory; 

• snižování podpory - mělo by k ní docházet postupně v závislosti na tom, jak se 

zvyšují klientovy dovednosti. Vede k osamostatňování klienta, v jejím závěru by 

měl být schopen využívat přirozenou podporu nebo jiných služeb (osobní asistence 

apod.). Podporované zaměstnávání je časově omezená služba. V o.s. Asistence je 

situace taková, že služba podporovaného zaměstnávání sice končí, ale ostatní 

služby sdružení dále poskytuje. 

O.s. Asistence pořádá pravidelné porady pracovníků, supervize pro konzultanty, 

supervize pro asistenty, metodická setkání apod., které napomáhají efektivnímu fungování 

poskytovaných služeb. 
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2.5 Legislativní kontext problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Podle Jiřího Votavy (2005) má problematika zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením dlouhou historii. Poprvé vyvstala po skončení první světové války v souvislosti 

s návratem válečných invalidů. Bylo zapotřebí koordinace vzdělávání, zdravotnictví 

sociálních služeb i politiky zaměstnanosti. Objevil se pojem rehabilitace. V té době vznikl 

v USA zákon o rehabilitaci válečných veteránů (rok 1918). U nás se rehabilitační péčí 

zabýval profesor Rudolf Jedlička v ústavu na Vyšehradě. Druhá světová válka nutnost 

zabývat se touto problematikou jen potvrdila. V ČSR tehdy působil rehabilitační lékař 

MUDr. Karpin (rehabilitační ústav v Kladrubech). 

V roce 1955 vydala Světová organizace práce doporučení o pracovní rehabilitaci 

osob se zdravotním postižením, které dalo podnět k řešení této otázky i v ČSR. Vývoj 

problému u nás byl však odlišný od vývoje v zahraničí. Zahraniční tendence směřovaly 

především ke snaze snižovat nezaměstnanost a účelem pracovní rehabilitace bylo najít 

práci i pro těžce zdravotně postižené. Naproti tomu politika komunistické vlády v ČSR 

nezaměstnanost nepřipouštěla, všichni lidé měli práci. Tehdy vznikl pojem změněná 

pracovní schopnost (ZPS), který je v zákoně o zaměstnanosti dodnes. Podle Jiřího Votavy 

(2005) byla nálepka ZPS určená občanům, jejichž zdravotní stav byl nepříznivý a 

podstatně omezoval možnost pracovního uplatnění nebo přípravy na pracovní uplatnění. 

Současně se ZPS vznikla i instituce invalidních důchodů. 

Od konce 70. let se v ČSR rozvíjel program zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta. Další možností pracovního 

uplatnění pro lidi s postižením byla pracoviště chráněných dílen. Důležitou roli zde hrála 

Posudková komise sociálního zabezpečení, která přisuzovala posuzovaným občanům ZPS. 

Skupina občanů se ZPS byla charakteristická tím, že většina těchto občanů měla jen lehké 

zdravotní potíže (nejednalo se o osoby s těžším zdravotním postižením), což samo o sobě 

ukazuje na nesmyslnost této instituce. Oproti tomu občané s těžším zdravotním postižením 

byli často segregováni do ústavů s cílem zcela popřít jejich existenci. 

V první polovině 90. let se situace občanů se zdravotním postižením naštěstí 

začala měnit a pomalu se objevovaly snahy o jejich prosazování na běžný trh práce. Jednou 

z takových snah je i podporované zaměstnávání (podrobněji viz níže). 
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Svou úlohu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením sehrávají 

úřady práce. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí se dozvídáme 

o existenci informačních a poradenských středisek (IPS) při všech úřadech práce. IPS 

poskytují služby žákům základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, 

studentům, absolventům, školským zařízením aj. Mimo jiné nabízejí promítání krátkých 

filmů, které informují o základních pracovních činnostech jednotlivých profesí spolu 

z ukázkami reálných pracovních prostředí. IPS poskytují popisy jednotlivých pracovních 

povolání. Taktéž nabízejí individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol, 

základních škol praktických, pro absolventy škol a pro další zájemce z řad veřejnosti. IPS 

organizují besedy k problematice prvního povolání, vstupu do zaměstnání, trhu práce a 

možností dalšího vzdělávání. Výhodou je, že jsou IPS součástí úřadu práce, spolupracují 

především s oddělením rekvalifikací, oddělením analýzy trhu práce a mohou tak zájemcům 

podat informace o možnostech rekvalifikací a o aktuálních pracovních místech. Tyto 

služby jsou bezplatné. Bohužel ze zkušeností pracovních konzultantů o.s. Asistence 

vyplývá, že úroveň spolupráce s úřady práce není vždy taková, jaká by byla potřeba. Často 

se totiž setkávají s neochotou a např. někteří konzultanti mají pocit, že spolupráce s úřady 

práce v Praze je horší než v jiných městech. Dobrou zkušenost mají například s ÚP 

v Mladé Boleslavi či v Havlíčkově Brodu. Tuto zkušenost nelze sice zobecňovat (musela by 

se udělat výzkumná sonda s dostatečně velkým reprezentativním vzorkem), ale je jasné, že 

vše závisí na konkrétních lidech působících na těchto pozicích. Pravděpodobná příčina 

neochoty souvisí nejspíše s faktem, že zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je někdy 

obtížné a vyžaduje opravdu vysoké osobní nasazení. 

Problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením řeší Zákon 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Konkrétně se jí zabývají § 67 - § 84. Zákon podává 

definici fyzické osoby se zdravotním postižením. Těmto osobám se pak poskytuje zvýšená 

ochrana na trhu práce (§ 67). Dále zákon upravuje povinnosti při vytváření pracovních 

Příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (především § 75, § 76, § 80) a rovněž 

formuluje opatření vůči zaměstnavatelům, kteří nedodrží podmínky pro zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením (§ 82). Podle Věry Vojtové (2005) vyplývají ze zákona taktéž 

Pravidla alternativních způsobů naplňování podmínek pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (např. odebíráním výrobků či služeb od zaměstnavatelů 
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zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, odebíráním 

výrobků chráněných dílen, upravuje § 81). 

V úvodním § 67 vymezuje zákon kritéria, která musí fyzická osoba splnit, aby 

mohla být zařazena do kategorie občanů se zdravotním postižením. § 67 vymezuje tyto 

základní pojmy: osoba s těžším zdravotním postižením (§ 67, odst. 2, písm. a), osoba 

částečně invalidní (§ 67, odst. 2, písm. b) a osoba zdravotně znevýhodněná (§ 67, odst. 2, 

písm. c, odst. 3). Podle Zákona o zaměstnanosti je osobou s těžším zdravotním postižením 

občan, který byl uznán orgánem sociálního zabezpečení plně invalidním. Osobou částečně 

invalidní je občan, který byl uznán orgánem sociálního zabezpečení částečně invalidním a 

za osobu zdravotně znevýhodněnou se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční 

poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně 

začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo 

kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona považuje stav, který 

podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, 

fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i možnost pracovního uplatnění. 

K plné či částečné invaliditě se vyjadřuje rovněž Zákon o důchodovém pojištění 

č. 155/1995 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 284/1995 Sb. § 39 a § 44 určují podmínky, 

které jedinec musí splnit, aby byl zařazen do této skupiny osob a získal tak nárok na 

důchod. Občan je plně invalidní, jestliže poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné 

činnosti nejméně o 66%, nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné 

činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (§ 39). Vyhláška č. 284/1995 Sb. pak 

vymezuje zdravotní postižení, které výdělek za zcela mimořádných podmínek umožňuje 

(příloha 3). Celkem se jedná o deset kategorií. Jsou to: úplná nevidomost obou očí; 

praktická nevidomost obou očí; amputační ztráta obou dolních končetin v bérci a výše; 

amputační ztráta obou horních končetin v zápěstí a výše; amputační ztráta jedné horní a 

jedné dolní končetiny; ochrnutí dvou končetin; zdravotní postižení způsobující mobilitu 

(osoba je trvale odkázána na vozík); střední mentální retardace; těžké formy duševních 

onemocnění a těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýchavostí. Klasifikace postižení se zde 

řídí Mezinárodní klasifikací nemocí ve znění 10. decenální revize. 
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Občan je částečně invalidní, jestliže se mu pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav snížila jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%, nebo se značně 

ztížily obecné životní podmínky (§ 44). Značně ztěžující obecné životní podmínky 

vymezuje opět vyhláška č. 284/1995 Sb. (příloha 4). Náleží knim zdravotní postižení 

ortopedická (např. ztráta úchopové schopnosti všech prstů jedné ruky nebo několika prstů 

obou rukou, nebo ankylóza kyčelního nebo kolenního kloubu podstatně ztěžující chůzi), 

zdravotní postižení chirurgická (např. rozsáhlá, esteticky závažná postižení hlavy nebo 

krku), zdravotní postižení nervová (např. úplné ochrnutí jedné končetiny, nebo trvalá 

afázie) a zdravotní postižení smyslová (např. oboustranná úplná nebo praktická hluchota). 

Patří zde i zdravotní postižení, která se neprojevují zjevnými chorobnými příznaky, ale 

ztěžují rovněž obecné životní podmínky (např. nemoci vnitřní, nemoci duševní včetně 

efektivity intelektu). 

Zákon o zaměstnanosti přiznává osobám se zdravotním postižením právo na 

pracovní rehabilitaci (§ 69 - §74). Pracovní rehabilitaci definuje jako souvislou činnost 

zaměřenou na získání a udržení vhodného pracovního zaměstnání. Zahrnuje především 

poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných 

podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Pracovní rehabilitaci 

zabezpečuje úřad práce místně příslušný dané osobě. Úřad práce společně s osobou 

zdravotně postiženou vypracuje individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její 

možnosti a na situaci na trhu práce (vychází z vyjádření odborné skupiny složené ze 

zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících 

více než 50% osob se zdravotním postižením - Hlava IV, Úřady práce a jejich působnost, 

§ 7 odst. 5). 

Znalost pojmů plná individualita, částečná invalidita, osoba s těžším zdravotním 

postižením a osoba zdravotně znevýhodněná je důležitá, neboť přímo souvisí s možnostmi 

pracovního uplatnění a výdělku této skupiny osob. Proto zde této problematice věnujeme 

takový prostor. 

Základním prvkem pracovní rehabilitace je teoretická a praktická příprava na 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Příprava k práci je cílená činnost směřující 
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k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání 

znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné 

výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců (§ 72). Příprava k práci osoby se 

zdravotním postižením se provádí na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně 

přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby (může být prováděna s podporou asistenta), 

nebo v chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech, nebo ve vzdělávacích 

zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, 

občanských sdružení a dalších právnických osob (§ 72, odst. 2). Zaměstnavateli, který 

provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad 

práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob (§ 73). 

§ 75 definuje pojem chráněné pracovní místo jako místo vytvořené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody 

s úřadem práce. Chráněné místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne 

sjednaného v dohodě. § 76 vymezuje pojem chráněná pracovní dílna. Je to pracoviště 

zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměstnance chráněné dílny musí tvořit 

nejméně z 60% osoby se zdravotním postižením. Chráněná pracovní dílna musí být 

provozována po dobu nejméně dvou let. Úřady práce mohou poskytnout příspěvky na 

vytvoření chráněného pracovního místa, na vytvoření chráněné pracovní dílny a na 

částečnou úhradu jejích provozních nákladů. 

Pátá část zákona o zaměstnanosti hovoří o aktivní politice zaměstnanosti. Její 

realizace má za cíl snižovat úroveň nezaměstnanosti. Mezi nástroje aktivní politiky (§ 

104), které mají sloužit osobám znevýhodněným na trhu práce, patří: rekvalifikace, 

investiční pobídky (hmotná podpora zaměstnavatele při vytváření pracovních míst, při 

rekvalifikaci nových zaměstnanců), veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa (ta zřizuje zaměstnavatel pro ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit 

pracovní místo jiným způsobem), překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu 

zaměstnanců, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. Uzákoněná opatření podporující osoby se zdravotním postižením na trhu práce 

mají sloužit ke zlepšení kvality jejich životů. Vojtová (2005) uvádí, že v České republice je 

cca 1 200 000 osob se zdravotním postižením, a to je už nezanedbatelná cílová skupina, 

kterou je potřeba podporovat na její cestě k samostatnému a pracovně naplněnému životu. 
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Na obecné úrovni řeší vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Zákoník 

práce ě. 65/1965 Sb. Zabývá se také podmínkami, které musí zaměstnavatel dodržovat 

v případě, že zaměstnává zdravotně postiženého občana (např. § 86 Zákoníku práce 

umožňuje zaměstnancům se zdravotním postižením žádat zkrácení pracovní doby). 

Upravuje také dodržování podmínek na straně zaměstnance. Podle Věry Vojtové (2005) je 

nutné pochopit, že se pojetí zdravotního postižení z hlediska pedagogického liší od pojetí 

právního. Pedagogické pojetí vychází z individua a na něj se zaměřuje, kdežto hledisko 

právní vychází z obecného charakteru práva uplatňovaného ve společnosti. To je podle 

Vojtové důvod, proč je právní problematika jedinců se zdravotním postižením zařazena do 

běžných předpisů a zákonů a není jí věnován „samostatný" zákon. 

Nyní se pokusme o zhodnocení účelnosti legislativy v oblasti zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením v souvislosti s podporovaným zaměstnáváním a tranzitním 

programem. České unii pro podporované zaměstnávání a pracovníkům agentur pro 

podporované zaměstnávání se sice podařilo prosadit podporované zaměstnávání do Zákona 

o zaměstnanosti v rámci § 69 - § 74 o pracovní rehabilitaci (viz výše), ale realita bohužel 

svědčí o tom, že institut pracovní rehabilitace existuje více na úrovni teoretické než 

praktické. Vše přitom závisí na konkrétních pracovních úřadech a jejich ochotě ke 

spolupráci s agenturami PZ a občanskými sdruženími. Zrovna v Praze je tato spolupráce 

dosti problematická (vycházíme ze zkušenosti Asistence o.s.). Někdy se setkáváme s tím, 

že se podporované zaměstnávání spojuje s příspěvky úřadu práce pro zaměstnavatele na 

vytvoření společensky účelného pracovního místa nebo s veřejně prospěšnou prací. To je 

ale málo, i když se tím alespoň částečně otevírá možnost získat práci pro uchazeče s větším 

znevýhodněním. Předpokládáme, že by situaci vyřešilo přímé ustanovení podporovaného 

zaměstnávání v zákoně, které by vymezilo konkrétní podmínky jeho realizace a zajistilo 

jeho financování. 

Pokud se zaměříme na vývoj v oblasti přechodu ze školy do práce, mohl by být 

popsán následovně. Před rokem 1989 existovala u nás v rámci školství tzv. předprofesní 

příprava. Podle Jiřího Hrušky (1995) se dělila na dvě základní oblasti: studijní a 

řemeslnou. Nabídka středních škol pro žáky s tělesným postižením byla menší, lépe na tom 

byla nabídka středních odborných učilišť, která v sobě zahrnovala i tříleté a dvouleté 

učební obory. Pracovní uplatnění nacházeli absolventi ve výrobních družstvech (např. v již 

zmiňované Metě nebo Drutěvě). Ti jedinci, kteří potřebovali při práci pomoci, byli 
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umisťováni do chráněných dílen. Jedinci s těžším postižením na tom byli nejhůře, většinou 

končili v ústavech sociální péče. 

Po roce 1989 se možnosti vzdělávání, tudíž i přípravy na pracovní uplatnění 

zlepšily. Rozšířily se i díky vzniku nových škol, státních i soukromých (zřizování 

integrovaných zařízení, podpora integrace = možnost docházky do běžných typů škol). 

V posledních letech se zvyšuje počet dětí s kombinovaným postižením a s ním vyvstává i 

potřeba škol, které nabízejí středoškolské vzdělání bez maturity (obchodní, rodinné školy 

apod.). Stoupá rovněž zájem o doplňkové vzdělávací kurzy, nástavbové studium. 

Ilustrativním příkladem nových možností vzdělávání může být např. Střední 

škola pro tělesně postižené Gemini v Brně, která zprostředkovává tzv. integraci naruby. Do 

prostředí uzpůsobeného pro studenty s tělesným postižením jsou přijímáni také zdraví 

studenti. Tato forma výuky umožňuje jejich přirozené spolužití, učí je kooperaci při učení i 

jiných aktivitách. Škola nabízí tři studijní obory - Veřejnosprávní činnost (45 studentů), 

Rodinná škola (5 studentů) a obor Provoz služeb (18 studentů). Velkou výhodou pro 

studenty je vzájemná prostupnost oborů, která jim umožňuje přejít z náročnějšího typu 

studia do typu méně náročného (jde to i naopak). Úspěšní studenti rodinné školy mohou 

pokračovat ve středoškolském vzdělávání na jiných středních školách. Absolventi oboru 

Veřejnosprávní činnost mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách. 

V současnosti vznikají i nové formy přípravy na povolání pro ty žáky se 

zdravotním postižením, kteří např. neukončili základní vzdělávání, praktickou školu nebo 

po absolvování základních škol praktických a speciálních nemohou najít práci. Například 

Ústav sociální péče Kociánka a Středisko praktického vyučování nabízí zácvikové kurzy 

kjednoduchým pracím. Po absolvování kurzu získávají předpoklady pro výkon 

pomocných prací např. administrativních, šperkařských, košíkářských, úklidových, 

zahradnických, farmářských apod. 

Knovýrt) formám přípravy na povolání patří rovněž tranzitní program. 

V Jedličkově ústavu a školách je považován za důležitou součást výchovně vzdělávací 

koncepce, v níž zabezpečuje přechod žáků do života a zaplňuje tak dříve „prázdný" prostor 

mezi školou a životem po absolvování školy (viz výše). Bohužel zatím není tranzitní 

Program legislativně ukotven v žádné podobě. Měl by být ošetřen jak v rámci školského 

zákona, tak v rámci zákona o zaměstnanosti, neboť pole jeho působnosti zasahuje do obou. 
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Podmínkou by zde byla dobře fungující spolupráce mezi Ministerstvem školství a 

tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Neznamená to ovšem, že v současné 

době neexistuje pro tranzitní program žádná možnost. 

Od 1. ledna 2005 začal platit nový Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004. Došlo v něm k významným změnám ať 

už na úrovni obecné, tak i na úrovni vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. pro žáky se zdravotním postižení a se sociálním znevýhodněním se při 

přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky vzhledem k jejich 

potřebám; povinnost vzdělávat se pro všechny, kdy nástup do školy může být odložen 

maximálně do 8. roku věku; právo zřídit funkci asistenta pedagoga atd.). Školský zákon 

ustanovuje nový systém kutikulárních dokumentů, členěných do dvou úrovní: státní -

zastoupenou rámcovými vzdělávacími programy (RVP) a školní - zastoupenou školními 

vzdělávacími programy. 

RVP kladou velký důraz na klíčové kompetence a jejich propojenost se 

vzdělávacím obsahem, který by měl být takový, aby žáci dokázali získané vědomosti a 

dovednosti uplatnit v životě. Dále stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny 

(standardní vzdělávací obsah). Pro potřeby vzdělávání žáků s nižší úrovní kognitivních 

schopností, pro žáky s mentálním postižením a konečně i pro žáky kombinovaně postižené 

slouží přílohy RVP. RVP je východiskem pro vytváření školních vzdělávacích programů. 

Školy mají jedinečnou možnost různě rozšiřovat a strukturovat svůj školní vzdělávací 

obsah, profilovat se. A právě zde se naskýtá příležitost zařadit tranzitní program do 

výchovně vzdělávacích koncepcí jednotlivých škol (např. jeho zařazení v rámci předmětů 

speciálně pedagogické péče a v rámci nich ošetřit i spolupráci se subjekty, které službu 

tranzitního programu nabízejí). 

Pro problematiku přechodu ze školy do povolání vznikl nový poradenský systém, 

a to díky dvěma projektům realizovaným v ČR v rámci iniciativy EQUAL. Byly to tyto 

projekty: „Integrované poradenství pro soby s postižením na trhu práce v kontextu národní 

a evropské spolupráce" a „Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb 

v České republice". Cíle projektů byly následující: podpora integrace postižených jedinců 

na běžný trh práce; podpora absolventů speciálních škol při vyhledávání a získání 

zaměstnání; propojení školského, sociálního a zdravotnického poradenského systému. Jak 
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vyplývá ze závěrečné zprávy projektu „Vzdělávací a podpůrná opatření na přechodu škola 

- povolání ve čtyřech zemích EU", pracovníci projektu identifikovali problémy v českém 

poradenském systému. Zjistili, že pro oblast přechodu ze školy do povolání schází 

kvalifikovaní odborníci. Proto je nutné podpořit integrované poradenství ve škole 

pracovními metodami a odborníky vzdělanými v oblasti předprofesní a profesní přípravy. 

V rámci projektu byla zavedena nová nabídka poradenství pro školství v podobě 

poradenských pracovníků zaměřených na profesní poradenství. Byla založena dvě nová 

poradenská centra působící zatím pouze v Brně. Jejich poradenští pracovníci se zaměřují 

na individuální poradenství jednotlivým žákům a jejich rodičům formou rozhovoru, 

informační servis pro učitele, navazování kontaktů s úřady práce, zaměstnavateli a dalšími 

organizacemi atd. Dalším úspěchem projektů je rozšíření nového školského zákona 

o oblast profesního poradenství. Konkrétně se jedná o Vyhlášku č. 72/2005 Sb. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

zvláště pak jde o § 7 odst. 2 písm. c, d (škola zajišťuje poradenské služby zaměřené na 

kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění a dále zajišťuje odbornou 

podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami atd.). 

2.6 Tranzitní programy ve světě (ve vybraných zemích) 

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole práce, problematice zaměstnávání osob 

s postižením se věnuje stále více pozornosti. S touto problematikou úzce souvisí 

vzdělávání lidí s postižením a otázka jejich přechodu ze školy do pracovního života. 

Významnou iniciativu v této oblasti představují projekty vznikající v rámci programu 

EQUAL. Prostřednictvím těchto projektů a jejich výsledků se dozvídáme o stávajících 

možnostech podpory jedinců s postižením ve vybraných evropských zemích. Například 

v Německu a Rakousku se podpora zaměřuje spíše na poškolní profesní přípravu, kdežto 

v Holandsku dávají přednost opatřením, která zavádějí přímo do vzdělávacích programů. 

Informace o projektech v rámci programu EQUAL byly čerpány ze Sborníku 

z mezinárodní konference pořádané na téma Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu 

národní a evropské spolupráce a ze závěrečné zprávy nazvané Vzdělávací a podpůrná 
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opatření při přechodu škola povolání ve čtyřech EU - zemích. Tato podkapitola nám 

rovněž poskytne informace o legislativním zakotvení tranzitního programu v USA. 

V Německu jsou pro jedince s postižením zajištěny podpůrná a doprovodná 

opatření, která mají umožnit práci na běžném pracovním trhu. Mezi podpůrná opatření 

patří odborné služby pro oblast integrace a pracovní asistence. Příkladem integračních 

služeb může být nezisková společnost Hamburská pracovní asistence. Nabízí pomoc při 

hledání zaměstnání, při přípravě na práci, při doprovodech do zaměstnání, nabízí také 

podporu při sociálním začlenění apod. Své poradenské služby poskytuje rovněž 

zaměstnavatelům. Dále mají v Německu jedinci s postižením právní nárok na pracovní 

asistenci. Pracovní asistence zajišťuje prostřednictvím asistentů podporu pracovníků při 

pomocných činnostech na pracovišti. Předpokladem k poskytování pracovní asistence je 

schopnost pracovníka vykonávat hlavní činnosti zaměstnání. 

V rámci projektu EQUAL vznikly v Německu dva projekty: Open Doors a Keine 

Behinderungen trotz Behinderung. Projekt Open Doors se soustředil nejen na běžný 

pracovní trh, ale i na oblast vzdělávání, resp. na kvalifikaci jedinců s postižením. Open 

Doors tvořilo devět dílčích projektů. V jednom z nich se podařilo pro žáky dvou 

posledních ročníků zařídit trénink klíčových kompetencí, přičemž trenéry byli lidé 

s postižením. Díky tomuto faktu přijímali žáci trénink pozitivně. Podpora žáků směřovala 

k jejich profesní přípravě (hledání zaměstnání, sebevnímání apod.). Hlavním záměrem 

projektu Keine Behinderungen trotz Behinderung (Žádná postižení i přes postižení) bylo 

vytvoření sítě účastníků a institucí podílejících se na profesní přípravě jedinců 

s postižením. Rozhovory s účastníky integračního procesu, např. s profesionály, 

žáky/absolventy, rodiči apod., přinesly rozmanité pohledy, zkušenosti, názory a přispěly 

tak ke vzájemnému pochopení a tím i k úspěšnosti samotného procesu. V tomto projektu 

vzniklo také kvalifikační opatření pro jedince s postižením na přechodu ze školy do práce. 

Kvalifikační opatření vytvořil Institut pro vzdělávání dospělých v Aurichu a Fóbis-Institut 

v Merseburgu. Opatření má formu profesní přípravy a je určeno těm, kteří ukončili 

vzdělání. Profesní příprava se týká těchto oblastí: obchod, domácí hospodářství/oblast 

gastronomie, kovu, elektra, dřeva a zahradnictví. 

V Holandsku se rozvíjel projekt Empowerement dooř to Transitie, který měl řešit 

Problém nedostatečné podpory žáků s tělesným postižením v oblasti praktických a 
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sociálních dovedností. Vzdělávací program je tradičně vystavěn spíše na teoretickém 

způsobu práce a na všeobecně vzdělávacích předmětech a stává se nevyhovující pro 

narůstající skupinu žáků, kteří mají určitá omezení např. v oblasti kognitivních funkcí. 

Hlavním cílem projektu bylo hledání nových způsobů, jak usnadnit žákům s tělesným 

postižením vstup do pracovního prostředí. Odborníci stanovili, že je potřeba školu 

orientovat více do praxe. Praktická cesta musí začít u plánování budoucnosti žáků, musí 

jim pomoci při vytváření sebeobrazu, při poznávání vlastních silných stránek, má vést žáky 

k samostatnosti a učit je rozhodovat o vlastním životě. 

Základem praktické cesty školy je podle Freerk van Steendama (2003) žák a 

respekt kjeho individuálním vlastnostem. Škola by pak měla žákovi nabídnout takový 

vzdělávací program, který bude korespondovat sjeho možnostmi a vizemi do budoucna. 

Měla by mu pomoci při vytváření reálných představ o budoucnosti a tyto představy by mu 

měla pomoci uskutečňovat. Ktomu napomáhá individuální plán vytvořený na základě 

spolupráce žáka a týmu odborníků. Cílem vzdělávání je pak podněcovat osobní vývoj 

každého žáka. Tento vývoj probíhá podle van Steendama (2003) ve třech fázích. První 

fáze, která trvá přibližně dva roky, je charakteristická svou širokou orientací. Vzdělávací 

nabídka se zaměřuje na základní, všeobecné, praktické, sociální a komunikativní 

schopnosti. V centru zájmu je osobní životní dráha, žáci mají možnosti interních praxí. 

Druhá fáze je prohloubením fáze první, dochází v ní k automatizaci praktických, sociálních 

a komunikativních dovedností, žák se orientuje na osobní zájmy, vlastní potenciál a 

směřuje k volbě individuální vzdělávací cesty. Zde se objevuje možnost k pracovní 

Přípravě na externí praxi. Ve třetí fázi dochází k podpoře specifických dovedností a měla 

by vést k nalezení pracovního uplatnění na trhu práce. V průběhu této fáze je školou 

zajišťována podpora na pracovním místě. 

Pro realizaci úspěšného přechodu ze školy do práce je podle nizozemských 

odborníků nutné, aby vzdělávací nabídka byla diferencovaná a aby se flexibilně 

Přizpůsobovala možnostem žáka. Každý žák musí mít vytvořen individuální plán 

Přechodu, jehož součástí je popis vyučování, doprovodu i praxe. Samotné vyučování musí 

být zaměřeno činnostně a musí odpovídat možnostem žáka. Je důležité, aby byl žák veden 

k co největší samostatnosti při všech činnostech, které vykonává. 
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V Rakousku se zabývali problémem zvyšujících se nároků na učňovské 

vzdělávání, které mnozí učni nebyli s to zvládat. Proto byl v roce 2003 přijat model 

integrativního profesního vzdělávání, který je zakotven v Zákoně o profesním vzdělávání 

(BAG - 2003). Tento model byl vytvořen za účelem zvýšení šancí mladých lidí 

s postižením získat práci. Závěrečná zpráva (2002 - 2005) uvádí dvě formy integrativního 

profesního vzdělávání. První forma umožňuje v případě potřeby prodloužení zákonné 

délky učení až o dva roky. Druhá forma umožňuje částečnou kvalifikaci omezením 

určitých oblastí učebního oboru. Tato forma vzdělávání může trvat jeden až tři roky. 

Součástí zákona je i vymezení cílové skupiny integrativního profesního vzdělávání. Toto 

vzdělávání je určeno pro jedince, kteří byli alespoň částečně vzděláváni podle programu 

speciální školy; dále je určeno pro jedince, kteří nedokončili základní vzdělávání; pro 

jedince, s postižením ve smyslu Zákona o zaměstnávání jedinců s postižením. Integrativní 

profesní vzdělávání v sobě zahrnuje doprovod a podporu učňů při praxi. 

Podle Lucie Procházkové (2003) mají jedinci s postižením v Rakousku možnost 

využít nabídky podpory a poradenství v období přechodu ze školy do práce. Jednou 

z možností podpory je clearing. Clearing je služba určená mladým lidem v předposledním, 

resp. posledním ročníku (do 24 let), která poskytuje odbornou pomoc při identifikaci 

možností profesního vývoje. Pomáhá jedinci najít silné a slabé stránky a na slabých dále 

zapracovat. Vytváří vývojový plán, domlouvá poznávací praxe. Clearing funguje 

v několika rakouských spolkových zemích od roku 2001 a v různých podobách je rozšířen 

po celém Rakousku. 

Další možností podpory pro jedince s postižením tvoří pracovní asistence a Job 

Coaching. Pracovní asistence napomáhá k získání a udržení pracovního místa. Podle 

Procházkové (2003) se Job Coaching uplatňuje při zapracování zaměstnance přímo na 

pracovišti. Služba tedy předpokládá, že má jedinec uzavřenu pracovní dohodu se 

zaměstnavatelem. Pracovní trenéři rovněž pomáhají řešit problémy vznikající na 

pracovištích. 

V rámci projektu INTequal vznikly v Dolním Rakousku čtyři nové formy 

vzdělávání: BEQUA, PLAQUA, Theatercafe a Triangel. Jak vyplývá ze závěrečné zprávy, 

Projekt BEQUA zajišťuje kvalifikaci mladých lidí s postižením na kvalifikovanou 

Pomocnou sílu v oblasti zahradnictví. Vzdělávací obsah vychází z koncepce učebního 
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oboru zahradník/krajinář. Vzdělávaní jedinci získané poznatky využívají v praktických 

cvičeních ve cvičném závodu. Po absolvování kvalifikace získávají zkušební dekret, jehož 

součástí je popis činností, které absolvent ovládá. Projekt se uchytil, nabízené získání 

kvalifikace v oboru zahradnictví trvá jeden rok a mělo by vést k získání pracovního 

uplatnění. PLAQUA nabízí kvalifikaci na pracovišti s podporou pracovního trenéra, který 

pracovníkovi pomáhá při zaškolování ve firmách na běžném pracovním trhu. Právě díky 

projektu PLAQUA vznikla dnes již standardizovaná služba job coaching. Působnost 

pracovních asistentů je rozšířena i na doprovody během praxí (tedy i na integrované 

vzdělávání). Theatercafe nabízí kvalifikaci v oblasti pomocných prací gastronomických a 

Triangel nabízí možnost kvalifikovat se v oblasti pomocných kancelářských prací. 

Všechny tyto kvalifikace jsou určeny pro absolventy škol s lehkým mentálním postižením. 

V USA mají problematiku přechodu ze školy do práce velmi dobře ošetřenou. 

V roce 1990 byl přijat Zákon o vzdělávání jedinců s postižením (IDEA - The Individuals 

with Disabilities Education Act) a v roce 1997 byl přijat pozměňovací návrh tohoto zákona 

(IDEA Amendments of 1997). Zákon dává mladým lidem s postižením zákonné právo 

očekávat, že jejich vzdělávání a výcvik bude směřován tak, aby po jeho absolvování byli 

schopni získat zaměstnání, bydlení a aby byli schopni zapojit se do života komunity. 

Tranzitní služby jsou zákonem definovány jako koordinovaný soubor činností 

(naplánovaných v rámci procesu orientovaného na výsledek, tedy na získání a udržení 

zaměstnání), který podporuje studenta při jeho přechodu ze školního života do životních 

aktivit po škole. Tyto aktivity zahrnují zaměstnání (včetně podporovaného zaměstnání), 

další vzdělávání, pracovní výcvik (vocational training), služby určené dospělým (adult 

services), samostatné bydlení a účast na životě komunity. Tento koordinovaný soubor 

aktivit by se měl opírat o studentovy individuální potřeby, brát v úvahu jeho zájmy. Měl by 

zahrnovat zkušenosti komunity, vývoj zaměstnanosti, vývoj v oblasti bydlení a nabytí 

dovedností potřebných pro běžný život. Tranzitní služby jsou poskytovány studentům 

s postižením, kterým je 16 let (v případě potřeby i mladším) a kteří získávají kvalifikaci 

prostřednictvím speciálního vzdělávání. IDEA vymezuje speciální vzdělávání jako 

speciálně navržené vyučování, které je určeno pro potřeby studentů s postižením a 

umožňuje jim vývoj směrem k vzdělávacím standardům (podle Cooperative Services 

Handbook for Youth in Transition, 2005). 
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K tranzitním službám se rovněž vyjadřuje pozměňovací návrh Zákona o 

rehabilitaci z roku 1998 (Rehabilitation Act Amendments of 1998) a vymezuje jedince, pro 

které jsou služby pracovní rehabilitace určeny. Jedná se o jedince s fyzickým nebo 

mentálním defektem (impairment), kdy defekt působí jako významná překážka 

v zaměstnání a jedinec potřebuje služby pracovní rehabilitace k přípravě, získání, udržení 

nebo znovu získání zaměstnání. Dále je určena pro ty jedince, kteří v současnosti pobírají 

SSI a/nebo SSDI důchody. Podle Zákona o rehabilitaci jsou tranzitní služby poskytovány 

všem mladým lidem s postižením, kteří z nich mohou mít prospěch. 

Zodpovědnost za poskytování tranzitních služeb studentům s postižením má jak 

systém veřejného školství, tak systém pracovní rehabilitace. Škola nese zodpovědnost za 

plánování a poskytování tranzitních služeb, které mají připravit studenta na úspěšný přesun 

ze školy do vhodného prostředí po škole, a za pomoc studentovi při kontaktování agentur 

v místní komunitě, které poskytují podpůrné služby (včetně pracovní rehabilitace). Služby 

lokálních vzdělávacích agentur v sobě zahrnují: plánování a vytváření individuálního 

vzdělávacího programu (IEP - Individual Education Program) založeného na „po"školních 

cílech studenta; teoretickou přípravu na postsekundární vzdělávání a kurzy; pracovní a 

kariérní zhodnocení; pracovní zkušenosti; vzdělávání v oblasti práce; vyzkoušení si 

zaměstnání. Zákon o rehabilitaci zaručuje, že nebudou žádné mezery ve službách pro 

studenty s postižením při jejich přechodu ze školy do pracovních aktivit. Oddělení 

pracovní rehabilitace (Division of Vocational Rehabilitation) je zodpovědné za 

poskytování informací o účelu pracovní rehabilitace a poskytování vhodných pracovních 

rehabilitačních služeb (podle Cooperative Services Handbook for Youth in Transition, 

2005). 

Obdobím přechodu ze školy do práce se v USA zabývá také Zákon 

o příležitostech při přechodu ze školy do práce (STWOA - School to Work Opportunities 

Act) z roku 1994. Zákon dává státům a krajům možnost přístupu k federálním fondům, aby 

mohly celostátně rozvíjet a zřizovat systémy „Příležitostí při přechodu ze školy do práce". 

Zákon má spojit zaměstnavatele, pedagogy a další účastníky v jejich úsilí při vytváření 

vysoké kvality systému přechodu, který připraví mladé lidi na jejich povolání. Tento zákon 

stanovuje specifická doporučení pro studenty s postižením, jedince z minoritních skupin 

apod. Studenti s postižením mají mít ve fázi přechodu ze školy do práce stejné šance, jaké 

mají intaktní studenti. K naplnění tohoto cíle přiznává zákon těmto studentům podporu, 
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která je potřebná k úspěšnému přechodu této fáze. Podpora se vztahuje jednak na učební 

plán, na přizpůsobení vyučování potřebám studentů, ale také na možnost využívání 

speciálních pomůcek apod. Každý program přechodu (School - to - Work program) musí 

obsahovat: a) studium založené na pracovních činnostech, které zajišťuje plánovaný 

program pracovního výcviku nebo pracovních zkušeností, zkušenost placené práce, 

trenéra, mentorský dohled na pracovišti a výcvik obecných pracovních kompetencí apod.; 

b) studium založené na školní bázi, které zajišťuje profesní poradenství, výuku zaměřenou 

na určitou profesi, studijní program založený na dobré teoretické úrovni; c) spojující 

aktivity, které sladí zájmy zaměstnavatele, škol a studentů, dále zajistí studentům 

odpovídající příležitosti k činnostnímu učení a zajistí vzdělávací kurzy pro učitele, trenéry 

a poradce. 

Zvýše uvedených informací vyplývá, že problematika přechodu ze školy do 

práce je aktuální v mnoha vyspělých státech. Každý stát k ní přistupuje v rámci vlastních 

vzdělávacích struktur a reaguje na podmínky svého pracovního trhu. V USA se 

problematikou přechodu zabývají nejdéle, mají vytvořenu síť služeb a přechod ze školy do 

práce je velmi dobře ošetřen zákonem. V evropských zemích se formou projektů hledají 

optimální cesty, kterak přechod co nejlépe zabezpečit. Výstupy z úspěšných projektů se 

pak projevují vznikem nových služeb, které napomáhají k vyrovnávání příležitostí pro lidi 

s postižením v oblasti světa práce, bydlení i volného času. 
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3 Potenciální klienti tranzitního programu a kvalita jejich života 

3.1 Psychologický pohled na jedince s postižením v období dospívání 

Klientem tranzitního programu může být každý mladý člověk s postižením, který 

se nachází ve fázi přechodu ze školy do běžného života a chce se uplatnit v pracovním i 

osobním životě. Klientem je také mladý člověk s postižením, který již absolvoval školu, do 

běžného života vstoupil a narazil na řadu překážek bránících mu v jeho seberealizaci. 

Tranzitní program by mu měl v tomto obtížném období poskytnout takovou podporu, aby 

byl schopný překážky překonávat a mohl uskutečňovat své životní plány. 

Z psychologického hlediska se mladý člověk s postižením nachází ve vývojovém 

stádiu dospívání (budeme odhlížet od případů, kdy se mu vzhledem k těžšímu mentálnímu 

postižení do tohoto stádia nepodaří dojít), případně rané dospělosti a zabývá se podobnými 

problémy jako jeho intaktní vrstevníci. Podle Hadj-Moussové (1999) se musí navíc kromě 

obvyklých obtíží spojených s tímto obdobím vyrovnávat s problémy souvisejícími sjeho 

postižením. 

V tomto období dochází ke změnám na úrovni psychické i fyzické. Mladý člověk 

přehodnocuje svůj dosavadní život, snaží se vytvořit si vlastní vztah ke světu, odpoutat se 

ze závislosti na rodičích. Na druhé straně vzniká dosti silná závislost na vrstevnické 

skupině. Po stránce biologické se musí přizpůsobovat změnám vnitřních podmínek jako 

jsou pohlavní dospívání a působení hormonálních změn, tělesné změny. Tyto změny 

způsobují, že se více začíná zajímat sám o sebe. Podle Hajd-Moussové (1999) dochází 

v řadě případů k nástupu těchto změn později. Může to být dáno celkovým opožděním ve 

fyzickém vývoji u některých druhů tělesných postižení, některé změny mohou nastupovat 

v jiném pořadí a k některým ani dojít nemusí. Před mladým člověkem s postižením leží 

nelehké vývojové úkoly. Měl by se osamostatnit, najít si zaměstnání a vytvořit partnerský 

vztah, příp. založit rodinu. Aby mohl tyto vývojové úkoly splnit, potřebuje mnohdy 

podporu svého okolí. 

Samotné postižení se může projevit jako komplikující faktor ve vztahu 

postiženého k sobě samému a k postižení. Hadj-Moussová (1999, s. 218) uvádí, že 

postižený dospívající přehodnocuje vztah k sobě obecně jako každý dospívající v tomto 

věku. U postiženého to znamená, že po období relativního vyrovnání se s postižením a 
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přijímání sebe sama jako postiženého, nyní musí pod vlivem vnitřního vývoje a vnějších 

okolností přehodnocovat i své postoje k postižení. Postižení působí jako velmi přitěžující 

faktor. Změněnou situací, vlastními změněnými hodnotami a potřebou vytyčit si nově 

životní perspektivy, dostává postižení nový význam. 

Postižení ovlivňuje také oblast nových aktivit, které se mladému člověku 

v období dospívání nabízejí, např. společné výlety, navazování partnerských vztahů apod. 

a znesnadňuje mu setkávání se s okolním světem. Mnoho mladých lidí s tělesným 

postižením prožívá svůj život v internátních podmínkách, v nichž je i jejich volný čas 

určitým způsobem organizován zvnějšku. Díky těmto faktorům mají limitované možnosti 

v navazování kontaktů, v získávání zkušeností, často mají velmi málo soukromí, které je 

v tomto období tolik potřebné. 

Postižení omezuje mladého člověka rovněž v oblasti výběru budoucího 

zaměstnání. Podle Hadj-Moussové (1999) má každý jedinec předpoklady pro výkon více 

povolání. Roli zde hrají schopnosti vymezující možnosti k dosažení určité úrovně vzdělání 

a jedincova představa o tom, jakého sociálního postavení by chtěl dosáhnout. Tato 

představa má pak přímou souvislost s určitým druhem profesionálních aktivit. Je velmi 

důležité, aby měl jedinec s postižením možnosti vyzkoušet si pracovní činnosti v různých 

profesích a měl tak příležitost zjistit, které povolání je pro něj vyhovující. Tuto možnost 

nabízí tranzitní program v rámci individuálních praxí, příp. v rámci podporovaného 

zaměstnávání. 

3.2 Speciálně pedagogický pohled na jedince s tělesným postižením a souvislost 

postižení s kvalitou jeho života 

Výše nastíněná situace mladého člověka s postižením v období dospívání 

naznačuje oblasti, do nichž by měla směřovat pedagogická podpora (osamostatňování, 

profesní uplatnění, vytváření pozitivního sebehodnocení atd.). Je důležité, aby měl 

pedagog dostatečné odborné vzdělání, citlivý přístup a mohl tak adekvátně reagovat na 

problémy, které se v tomto období objevují. 

Vágnerová (2005, s. 399) uvádí, že „pohybové postižení je příčinou omezení 

samostatnosti, posiluje závislost na druhých, je zábranou pro získání mnoha zkušeností a 

s tím i souvisejícího omezení socializace". Tady je třeba si uvědomit, že pedagog může 

v této oblasti zaujetím správného postoje vykonat mnohé. Může zvyšovat míru 
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soběstačnosti a nezávislosti mladého člověka už tím, že mu bude nabízet jen nezbytně 

nutnou pomoc a bude v něm co nejvíce podporovat snahy o samostatné jednání a 

rozhodování. V mnoha případech jsou jedinci s postižením vystaveni nadměrné péči svých 

rodičů a nemají možnosti spolurozhodovat o svém životě v zásadních věcech. Pedagog zde 

může plnit roli určitého kompenzačního činitele tím, že naučí mladého člověka 

spolupodílet se na všech záležitostech, které se jej týkají. V oblasti profesní orientace pak 

může pedagog pomoci mladému člověku při utváření reálných představ o možnostech jeho 

pracovního uplatnění. Výuku může orientovat podle budoucích plánů jedince a zaměřit ji 

více na činnosti, které bude potřebovat v běžném životě. 

Pokud se zabýváme životem člověka s tělesným postižením a chceme jej chápat 

v celé jeho šíři, je nutné analyzovat faktory ovlivňující zásadním způsobem jeho život. 

Tyto činitele můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to na činitele subjektivní a objektivní. 

Novosad (2001, s. 103) uvádí, že „mezi subjektivní činitele patří zdravotní stav a z něho 

vyplývající omezení; osobnostní rysy jedince dané souhrnem dispozic ovlivněné zejména 

působením rodiny, školy, komunity a společnosti; vlastní sebehodnocení ve vztahu ke 

zdravotnímu postižení a k reálným možnostem dosahování životních cílů; schopnost 

zvládnout nepříznivou životní situaci, která je dána zejména charakterovými vlastnostmi, 

volní a motivační složkou osobnosti; vnější vlivy (závislost jedince na komunitě). Mezi 

objektivní, na osobě postiženého méně závisející činitele, Novosad řadí společenské 

vědomí, postoje k postižené populaci; stav životního prostředí, který posuzujeme 

z hlediska biopatogeneze a z hlediska přímého vlivu na existenci a život těchto lidí; 

sociální politiku a sociální služby; vzdělávací politiku; zdravotní péči a globální vlivy 

(legislativní, kulturní, ekonomické)". 

Ve speciálně pedagogické praxi se pracuje s termíny vada, postižení a handicap. 

Podle Novosada (2001) všechny tyto termíny vyjadřují, že je jedinec v něčem 

znevýhodněn, nebo že má sníženou schopnost v určité oblasti. Navozují rovněž 

posloupnost životních situací člověka s postižením - k primární vadě se sekundárně 

přidává postižení a z něho vyplývající znevýhodnění (handicap, např. v oblasti 

vzdělávacích možností, pracovního, společenského uplatnění apod.). Sám pojem postižení 

pak ještě nepředurčuje snížení kvality života jedince nebo jeho neschopnost pracovně se 

uplatnit. To ostatně vyplývá i z definice postižení podle Světové zdravotnické organizace, 
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která postižení vymezuje jako částečné nebo úplné omezení schopnosti vykonávat určitou 

činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. 

Život jedinců s tělesným postižením má určité charakteristické rysy, které 

musíme respektovat. Hrají významnou roli při začleňování jedince do společnosti. 

Novosad (2001, s. 105, 106) je vymezil následovně: 

• omezení, ztížení nebo ztráta schopnosti lokomoce; 

• atypické pohybové stereotypy a problematická koordinace pohybů; 

• zvýšená závislost na technických pomůckách či opatřeních a na externí fyzické 

pomoci; 

• nutnost dlouhodobého respektování určité životosprávy nebo specifických zdravotních 

opatření; 

• citová a podnětová deprivace (zřejmá nebo latentní); 

• výkonová, „činnostní" deprivace; 

• snížená frustrační tolerance; 

• sociální a výkonová fobie; 

• obtíže při zvládnutí emancipace, procesu osamostatňování; 

• poruchy sebepojetí, např. zkreslené sebehodnocení; 

• emoční labilita, neadekvátní prožívání a sebeprožívání; 

• izolovanost, snížená sociabilita; 

• komunikační bariéry: 

- z důvodu narušené funkce mluvidel; 

- z důvodu nedostatečného sociálního učení a zkušeností; 

- z důvodu přidruženého smyslového postižení); 

• problematické utváření sociálních vztahů; 

• nezkušenost v mezilidských vztazích; 

• často nedostatečná motivace vyplývající z neujasněných životních perspektiv; 
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• zkreslené neadekvátní hodnocení jedince s postižením sociálním okolím a jeho 

stigmatizace. 

Uvědomění si těchto specifik života jedinců s tělesným postižením nám může pomoci při 

společném hledání cest, kterak jim zpřístupnit možnosti seberealizovat se, ať již pracovně, 

sociálně či jakkoli jinak. Velké možnosti zde skýtá ucelená rehabilitace. 

Podle Křivohlavého (2001) má na kvalitu života významný vliv zdraví a působení 

sociální opory. Zdraví definuje Světová zdravotnická organizace jako stav, kdy je člověku 

dobře po fyzické, psychické i sociální stránce. Tento stav je u jedince s postižením narušen 

a je potřeba, aby se s postižením naučil žít, vyrovnal se s ním a do jisté míry jej 

kompenzoval. K tomu může napomoci vliv sociální opory jakožto kladného působení 

dobrých mezilidských vztahů v sociální síti jedince. Sociální opora hraje důležitou roli při 

stresových situacích, má úlohu jakéhosi nárazníku. 

Samo pojetí kvality života z hlediska jedince závisí na jeho hodnotovém systému 

a je ryze individuální, subjektivní. Jde o to, jak prožívá svůj život, zda má pro co žít, zda 

své žití prožívá jako smysluplné. Podle Hogenové (2002) se kvalita života pojí 

s prožíváním tělesnosti v jiném smyslu než je zdravotní aspekt, a sice ve smyslu 

existenciálním, přímo se smyslu života dotýká. Hogenová (2002, s. 11) uvádí že „kvalitní 

život nevyrobíme z návodů, jak jíst, spát, pracovat a milovat. Dostat věc před oči rozumu a 

dostat ji v čistotě, to je podstatou kvalitního života. [...] Kvalitní život nemůže být jen 

inferiorním přebýváním ve správnosti fyzikálních a chemických metamorfóz probíhajících 

v našem těle. To by bylo žalostně málo". 
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4 Případové studie 

Tato kapitola obsahuje 3 případové studie, jejichž cílem je ilustrovat celý proces 

tranzitního programu popsaného v předcházejícím textu tak, jak probíhá v běžné praxi (tzn. 

v o.s. Asistence). Hlavním cílem studií je názorně poukázat na úspěšnost tranzitního 

programu, která se u jednotlivých klientů projevila v pozitivních změnách v jejich osobním 

i pracovním životě. 

Výběr klientů nebyl ponechán náhodě, ale byl zvolen tak, aby korespondoval se 

stanovenými cíli studií. Základním kritériem pro výběr klientů byla rozdílnost etap, 

kterými v současnosti procházejí. Proto byl vybrán klient procházející první etapou 

tranzitního programu, dále klientka, která je ve druhé etapě programu a do třetice klient, 

který se nachází na samém závěru procesu. K vypracování studií byla použita data 

z dokumentace klientů, dále vlastní čtyřměsíční pozorování, ve kterém jsem se snažila o co 

možná největší zapojení do procesu tranzitního programu, abych mohla získané informace 

zúročit v práci a nabídnout je k dalšímu studiu případným zájemcům o tuto problematiku. 

Případová studie I popisuje klienta A., který se v současné době nachází v první 

etapě tranzitního programu a v červnu letošního roku bude končit tříletou Školu praktickou 

JÚŠ složením závěrečných zkoušek. Případová studie II popisuje klientku B., která má 

první etapu tranzitního programu zdárně za sebou, v současnosti se nachází ve druhé etapě 

tranzitního programu a směřuje k etapě třetí. Případová studie III nám umožní komplexní 

pohled na celý průběh tranzitního programu. Klient C„ kterého popisuje, se nachází 

v závěrečné etapě tranzitního programu. Díky službám tranzitního programu se mu 

podařilo získat placenou práci, kterou si udržuje již šest let. V rámci programu získal 

znalosti a dovednosti, jak žádat o granty na osobní asistenci, jak si hledat asistenty a 

v současnosti se pracuje na jeho úplném začlenění do místní komunity. 

Každá studie začíná osobní a rodinnou anamnézou, pokračuje charakteristikou 

klienta a popisem situace, kterou v současné době prochází. Pak následuje částečný popis 

průběhu tranzitního programu tak, jak byl zaznamenán v dokumentaci klienta. 

Z dokumentace byly vybrány informace důležité pro účely práce. V závěru každé studie je 

přiložen rozhovor s klientem, který má z klientova úhlu pohledu zprostředkovat vnímání 

jeho životní cesty. Případ klienta C. podrobněji referuje o jednotlivých krocích, které byly 

během tranzitního programu podniknuty. Také jsou zde detailněji popsány dílčí úkoly, na 
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kterých se pracovalo. Podrobný popis nám lépe zpřístupňuje celý proces tranzitního 

programu se všemi možnými peripetiemi a krok za krokem nás vede až k dnešní životní 

situaci klienta. Závěrečné podkapitola je pak věnována zhodnocení průběhu a úspěšnosti 

tranzitního programu všech tří klientů. 

4.1 Případová studie I - 1. etapa tranzitního programu 

Klient A. 

Osobní anamnéza: A. je ročník 1985, stav po operaci hydrocefalu, sekundární 

epilepsie, spastická diparéza dolních končetin s levostrannou převahou. 

Rodinná anamnéza: Matka je ročník 1964, je zdráva, v domácnosti. Otec je 

ročník 1964, zdráv, pracuje jako státní zaměstnanec. Sourozence A. nemá. Manželství 

rodičů je rozvedeno, matka žije s A. a se svým druhým bývalým manželem ve společné 

domácnosti. 

A. má 21 let. Má štíhlou střední postavu. Je společenský, navazování kontaktů 

s druhými lidmi mu nedělá problémy. Vyhledává spíše komunikaci se staršími než se 

svými vrstevníky. Někdy mívá nepřiměřené reakce, potřebuje určit hranice. A. bydlí 

nedaleko Prahy v jedné malé vesnici. Bydlí v bytě u matky společně s jejím bývalým 

druhým manželem. V současné době hledají možnosti nového bydlení. Jedním z důvodů 

hledání nového bydlení jsou časté konflikty, ke kterým ve společném soužití dochází. Přes 

týden je A. ubytován v internátu JÚŠ. Na víkendy jezdí k matce. 

Po porodu prodělal A. několik operací hydrocefalu (důsledek zánětu mozkových 

plen). Několikrát byl hospitalizován kvůli epilepsii a poté byl léčen v lázních. A. je 

samostatný. Chodí sám, s horší stabilitou. Přetrvává u něj celková nezralost vlivem 

organického poškození mozku. Někdy se u něj objevuje obsedantní jednání, snadno vyvolá 

konflikt. Na druhé straně je ochotný, rád pomůže, když je třeba. Potřebuje mít jasné 

instrukce rozdělené do jednotlivých kroků (narušená serialita). 

A. byl integrován do základní školy běžného typu. Po absolvování základního 

vzdělání byl přijat na Obchodní školu JÚŠ, ale po dvou letech byl přeřazen z důvodu 

nezvládání učiva na Praktickou školu tříletou, obor zahradník. Nyní je v posledním ročníku 

a v červnu jej čekají závěrečné zkoušky. 

Strana č. 45 



Diplomová práce v 

Jana Zisková 

A. se zajímá o sport. Rád sleduje a chodí na hokej. Zajímá ho práce na počítači, 

internet. Také píše básně a poslouchá rádio. Jedenkrát týdně chodí na praxi do 

vydavatelství Českých motocyklových novin. Náplní jeho práce je přepisování došlých 

inzerátů do počítačová databáze. Praxe trvá 2 hodiny. Zprvu na praxi docházel 

s asistentkou, která mu pomáhala v orientaci při cestě na praxi a z praxe. Nyní na praxi 

chodí sám, cestu zvládá bez problémů. Práce v prostředí sportovních novin ho velmi baví, 

rád by něco podobného dělal i po skončení školy. 

Průběh tranzitního programu - 1. etapa - obecně 

Průběh tranzitního programu u klientů je pravidelně zapisován do individuálních 

plánů praxe. Přibližně po čtyřech až pěti měsících se individuální plány praxí revidují. 

Jedenkrát za týden probíhají individuální schůzky klienta s pracovním konzultantem, na 

nichž se řeší aktuální problémy. Jedenkrát ročně se pak sejde celý tým, zajišťující podporu 

klientovi, a sepíše komplexní hodnocení klientova stavu. Komplexní hodnocení obsahuje 

údaje o aktuálním zdravotním stavu, údaje o průběhu fyzioterapie, o průběhu tranzitního 

programu, vyjádření školy, vyjádření rodičů i studenta (nepovinné), vyjádření psychologa, 

sociálního pracovníka. Závěr pak obsahuje cíle, kterých se má dosáhnout apod. 

Průběh tranzitního programu u A. 

Individuální plán I - únor 2005 

Výchozí situace: sA. byl sepsán evidenční list, začala se hledat vhodná praxe, 

s asistentkou začal chodit do Českých motocyklových novin. 

Hlavní cíle (formuluje a sepisuje sám, na čem se s konzultantkou dohodli): získat 

zkušenosti z praxe pro budoucí uplatnění; naučit se cestu na praxi; zdokonalit se v práci na 

počítači; promyslet si, kde bych chtěl po ukončení školy pracovat; jak bych to řešil 

s dojížděním do zaměstnání. 

Dílčí kroky: rozšířit pracovní dobu na praxi, protože se mi tam líbí; minimálně na praxích 

chybět; napsat plánek cesty na praxi; udělat schůzku s mámou. 

Úkoly vedoucí k dosažení stanovených cílů (jak, kdy a kdo): dohodnout se pí. L. na 

rozšíření pracovní doby (A.); domluvit se s paní učitelkou na uvolnění ze školy; domluvit 

si asistenci na praxi; napsat si plánek cesty na praxi (A., konzultantka, asistentka). 
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Individuální plán II (revize) - červen 2005 

Výchozí situace: A. přepisuje inzeráty; na praxi chodí s asistentkou, od září sám. 

Hlavní cíle: snižovat asistenci na praxi; najít si bydlení ve Středních Čechách nebo blízko 
bydliště; najít si práci. 

Dílčí kroky: učit se samostatně jezdit na praxi; zmapovat možnosti v oblasti bydlení; udělat 
finanční rozpočet; najít si nabídky na práci. 

Úkoly vedoucí k dosažení stanovených cílů: zkusit jet obě cesty sám; zjistit na internetu 

ceny a možnosti bydlení; oslovit městský úřad ohledně bydlení; sepisovat měsíční výdaje; 

zjistit na internetu možnosti uplatnění v zaměstnání; napsat si životopis, (u úkolů 

rozepsáno, kdo mu s čím pomůže a co udělá sám) 

Individuální plán III (revize) - leden 2006 

Výchozí situace: na praxi chodí přes zimu s asistentem, jinak sám; návštěva úřadu -

zjišťování situace ohledně bydlení; podání žádosti na bezbariérový byt, ostatní zajistí 
matka. 

Hlavní cíle: najít si práci. 

Dílčí kroky: najít nabídky práce. 

úkoly vedoucí k dosažení stanovených cílů: zjistit na internetu možnosti uplatnění 

v zaměstnání; chodit pravidelně na Job kluby; ujasnit si požadavky na práci; zjistit, zda by 

nebyla možnost zaměstnání v českých motocyklových novinách; zajet na úřad práce pro 

Prahu - Východ; zjistit informace o pracovištích, na které má kontakty matka. 

Na konci první etapy tranzitního programu klienti vyplňují dotazník týkající se jejich 

dalších plánů (viz Příloha č. 4). Tento dotazník pomůže klientovi ujasnit si priority do 

budoucna,ujasnit si, jaké služby bude potřebovat k uskutečnění svých plánů atd. 

Rozhovor s klientem A. 

1. Chodíš do JÚŠ od začátku školní docházky? 

Nejdříve jsem chodil 3 měsíce do ZŠ v Neratovicích, pak mě přeřadili do Prahy, kde jsem 

chodil do 1. třídy. Ve druhém pololetí 1. třídy jsem začal chodit do ZŠ v Obříství, kde byl 
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menší kolektiv a učitelka na mě měla více času. Tam jsem chodil až do 9. třídy. Po 

základcejsem se rozhodoval mezi dvěma možnostmi - mezi Obchodní školou v Radlicích a 

Obchodní školou JÚŠ. Přijali mě v Jedli. Měl jsem ale problémy s matikou, neudělal jsem 

reparát, a tak jsem ve druháku přešel na Praktickou školu tříletou - do druháku. 

2. Jaký obor tedy studuješ? 

Práce v zahradnictví. 

3. Co rád děláš ve volném čase? 

Chodím na hokej, pak šachy - ve čtvrtek od 16 00 do 18 30, čtu noviny - hlavně sport. Rád 

poslouchám muziku, všechno kromě dechovky, jazzu, swingu a blues. Občas kino. Skládám 

i básně, zajímá mě historie, počítače. Každé ráno chodím kupovat noviny (mladou frontu) 

do trafiky, mám tam dvě oblíbené prodavačky. 

4. Máš hodně kamarádů? Jaké? 

Hlavně z Jedle. O prázdninách dříve tábory. Minule jsme byli s mámou, babičkou a 
nevlastním otcem v Itálii u moře. 

5. Mohl bys zhodnotit služby o. s. Asistence? 

Všechno vyhovuje, pracovní konzultantky - výborná spolupráce. Nejraději mám E. Shání 

mi asistenci na hokej a je s ním sranda. Jinak H. mi pomáhá hledat práci, bydlení dává 
rady... 

6. Co ti daly individuální praxe? 

Naučil jsem se pracovat s počítačem. V novináchpřepisuju inzeráty do databáze, vždyť víš 

Taky jsem se naučil domlouvat s kolektivem, když jsou nějaké nejasnosti. Je tam výborná 

parta, dobře se s nimi spolupracuje. Práce souvisí se sportem, rád bych v tom pokračoval, i 
když zatím to není možné. 

7. Jaké máš plány, až skončíš školu? 

Určitě najít si zaměstnání ve Středních Čechách, nejraději kancelářské práce. Pracovat 

v zahradnictví nechci. Teď bydlím na internátě. Na jednolůžáku, mám své soukromí. Po 
škole budu bydlet s mámou. 

8. Budeš potřebovat služby Asistence? 
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Myslím, že jo. Předpokládám, že bude pokračovat vyhledávání práce, taky asi doprovody 
do práce. 

4.2 Případová studie II - 1. a 2. etapa tranzitního programu 

Klientka B. 

Osobní anamnéza: B. je ročník 1976, DMO - kvadruparéza, oční vada - slabá 

slabozrakost, je v péči Tyfloservisu (dochází k ní pracovnice Tyfloservisu, provádí s ní 

zraková cvičení apod.), má částečné omezení způsobilosti. 

Rodinná anamnéza: Bydlí se sestrou a jejím přítelem v bezbariérovém bytě. 
Každý víkend tráví u matky. 

B. má 29 let. Je společenská, zajímá se o své sociální okolí. Ráda pomáhá 

druhým sjejich problémy, je velmi komunikativní. Když sejí ovšem něco nedaří, má sklon 

k plačtivosti. Je vážná, ohleduplná, citlivá, někdy až přecitlivělá (nadměrně se strachuje 

o své zdraví). Do svých 24 let bydlela u rodičů. Otázku svého bydlení B. vyřešila tak, že si 

na magistrátu podala žádost o přidělení bezbariérového bytu a získala ho. V současnosti B. 

bydlí v bezbariérovém bytě se svou setrou a jejím přítelem, na víkendy jezdí k matce. Se 

sestrou si rozumí, občas řeší neshody týkající se jejich společného života v jedné 

domácnosti, nakonec se vždy nějak domluví. S osobními asistenty si dokáže vytvořit a 

udržet velmi dobré vztahy. 

B. se pohybuje na mechanickém vozíku, ve svém okolí se orientuje špatně 

(částečně důsledek slabozrakosti, částečně DMO). Příliš se nezajímá o své finance, raději 

tuto starost nechává na druhých. Má problémy s počty, je to způsobeno i tím, že se v nich 

moc necvičí. 

Celá školní kariéra B. se odehrávala v JÚŠ. Nejdříve chodila do Zvláštní školy 

JÚŠ, po ní absolvovala Praktickou rodinnou školu JÚŠ. Klientkou o.s. Asistence je od roku 

1995, tedy téměř 11 let. 

B. se zajímá o malbu, ráda čte a ze všeho nejraději se schází se svými přáteli a 

cestuje s nimi. Také ráda vyrábí keramiku. 
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Průběh tranzitního programu u klientky B. 

1. etapa tranzitního programu 

V roce 1996 byla B. zařazena do programu pracovně-sociální rehabilitace 

(dřívější název tranzitního programu) a začala docházet na individuální praxe, které ji měly 

připravit na budoucí povolání. Měla předpoklady pro vykonávání pomocných 

administrativních prací (má schopnost konkrétního myšlení, pochopení názorných 

postupů). 

Hlavní cíle první etapy tranzitního programu B.: získat pracovní a sociální dovednosti 

během individuálních praxí; naučit se napsat vlastní životopis; nacvičovat plnou 

samostatnost při použití WC v Obchůdku (postupem času zvládla); hledat další vhodné 

praxe; nácvik soběstačnosti. 

Během praxí B. pracovala: 

• v Obchůdku Nadace Jedličkova ústavu; 

• na místním úřadě v místě bydliště (kde se objevila možnost vytvoření chráněného 

pracovního místa) - tam pracovala 4 roky 2x dvě hodiny týdně; pracovní činnost 

spočívala v pomocných administrativních pracích; 

• v MŠ Blatenská - během této praxe se u B. projevil blízký vztah k dětem a k učitelské 

profesi, ráda by v této práci pokračovala i v budoucnu; práce spočívá v zařazování 

výkresů dětí do papírových desek, razítkování kartiček apod. 

• v redakci časopisu Klíč; 

• v MŠ Sluníčko na Hájích; 

• v Evangelické knihovně teologické fakulty. 

V roce 2000 absolvovala kurz soběstačnosti v Rekvalifikačním centru Dědina. 

2. etapa tranzitního programu u B. 

Životní situace se u B. poněkud změnila. Od roku 2000 získala bezbariérový byt a bylo 

zapotřebí naučit ji důležité dovednosti - úklid, vaření, nákupy, hygiena apod. Nejprve se 

u B. v bytě střídaly asistentky, které jí pomáhaly v běžných denních činnostech. Nakonec 
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došlo k dohodě mezi B. a sestrou a sestra se nastěhovala k ní do bytu. B. také skončila 

školní docházka a objevila se naléhavěji potřeba pracovního uplatnění. B. bylo přitom 

jedno, zda získá placenou či neplacenou práci. Chtěla hlavně mezi lidi. 

Hlavní cíle 2. etapy tranzitního programu u B.: soběstačnost v bytě - hygiena, vaření, 

nákupy; potřebuje, aby s ní někdo doma byl a s tím vším ji pomohl; zaměřit se na finanční 

stránku nákupů - je potřeba, aby B. nakupovala a platila sama, aby se naučila s penězi 

zacházet; trénink samostatného obouvání; trénink orientace po okolí v místě bydliště; 

nácvik komunikace s druhými - sebenáhled (vědět, o co si můžu říct, na co mám nárok a 

co už je od druhých laskavost). 

Dalším neméně důležitým cílem v této etapě tranzitního programu je hledání pracovního 

uplatnění. Od roku 2002 začala B. pracovat v DDM Karlín. Dochází tam na jeden den 

v týdnu. B. pracuje na dohodu o provedení práce, za práci dostává odměnu (cca 750 -

1500,- Kč za 30 h odpracovaných během tří měsíců). Dohoda se píše vždy na tři měsíce, 

pak se musí podepisovat nová. Práce v DDM spočívá v aktualizaci šanonů týkajících se SŠ 

a VŠ (B. z desek vytahuje staré papíry a nahrazuje je aktuálními). Práci vykonává téměř 

bez pomoci. V roce 2003 rovněž pracovala B. v Obchůdku, kde oceňovala zboží. 

Současná situace - 2004/2005 (tak, jak ji popisuje B. a její konzultantka): snažily jsme se 

najít osobního asistenta na středy kvůli doprovodům na klub absolventů v Bohnicích. Dala 

jsem inzerát do o.s. Máme otevřeno a do Hestie (Národní dobrovolnické centrum). Mám 

asistenta M., který může lx za 14 dní. Skončila jsem práci v Obchůdku. Mám práci 

v DDM na 1 den v týdnu. Znovu jsme si ujasnily, jakou práci bych chtěla hledat. Začala 

jsem se učit vařit s Osou. 

Hlavní cíle (a jak se mi je daří naplňovat): lépe se o sebe postarat; naučit se manipulovat 

s penězi - více přijít do styku s penězi (např. nakupovat a platit sama); sbírat další 

informace o osobní asistenci; hledat osobní asistenty pro doprovody jinde než v o.s. 

Asistenci; hledat osobního asistenta na středeční kluby (cíl splněn, asistenta mám); poznat 

okolí svého bytu (zatím tento cíl nebyl splněn, zdravotní problémy); učit se vařit (cíl se 

plní, učení vaření pokračuje); hledat další práci (splněno - práce s dětmi v denním 

stacionáři Paprsek - neplacená - každé úterý cca 2 hodiny odpoledne - podle situace). 
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Dílčí cíle si B. stanovila následující (za pomoci konzultantky): abych mohla najít asistenty, 

musím: 1. oslovit různé organizace poskytující osobní asistenci (uvědomit si, že se za 

služby platí, zjistit kolik a zda na to budu mít); 2. hledat další kontakty na internetu (např. 

na www.dobrovolnik.cz); 3. dát si inzerát na asistenta - dobrovolníka; zeptat se známých 

a přátel, zda by mi nechtěli dělat doprovody; 4. pro usnadnění hledání práce napsat inzerát, 

oslovit možné zaměstnavatele, poslat jim životopis, číst inzeráty. 

Kromě pracovních aktivit (DDM Karlín - pondělí, Denní stacionář Paprsek - úterý) se B. 

pravidelně zúčastňuje klubů absolventů, kde se setkává se svými přáteli (povídají si, řeší 

své problémy, vyrábějí různé dárkové předměty nebo jen tak něco pro radost, chodí 

společně na výstavy, výlety apod.). Kluby jsou každé pondělí (v Krči - v prostorách 

Diakonie Českobratrské církve evangelické) a středu odpoledne (na klubu hrají divadlo, lx 

za půl roku něco nacvičí a pak prezentují; činnosti vedou studentky DAMU). 

Rozhovor s B. 

1. Jak probíhala tvá školní docházka? Chodil/a jsi do JÚŠ od začátku, nebo jsi chodil/a 

jinam? 

Ano, na zvláštní školu, pak rodinnou školu - tříletou. Bavilo mě to, učili jsme se vařit, 

žehlit, o rodině a tak. 

Tranzitní program probíhal na rodince. 

2. Co rád/a děláš ve volném čase? 

Věnuju se dětem a malbě. 

3. Máš hodně přátel? Jaké? 

Určitě, velmi blízcí, hodně jim věřím. Bude ostuda, když to řeknu, ale věřím jim víc než 

rodině. Největší přítelkyně je P., navzájem si hodně pomáháme. 

4. Chodil/a jsi na individuální praxe během školní docházky (myslí se praxe 

zprostředkované Asistencí v rámci tranzitního programu v I. etapě)? 

Vzpomínám si, že do MŠ, pak jsem pracovala v Obchůdku Borůvka - oceňovala jsem věci. 

Mohl/a bys říci, jaký to pro tebe mělo význam? 
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Něco jsem se naučila, naučila jsem se žít, byla jsem mezi lidma. 

5. Mohl/a bys zhodnotit služby o. s. Asistence? Co ti vyhovuje a co třeba ne? 

Nad tím jsem neměla čas přemýšlet. Vyhovují mi konzultace, které mám s člověkem, 

kterého mám ráda. Je to pro mě přítelkyně. Osobní asistence mi vyhovují, občas nějaký 

problém nastane, ale málokdy. Využívám podporované zaměstnání, práci s dětmi mi 
zařídila konzultantka. 

Chodím na kluby, občas mi vyhovují, někdy bych chtěla, aby to bylo jinak. Mám pocit, že 
se na mě ostatní moc vážou, hodně na mě spoléhají. 

Můžeš mi říct, z jakého důvodu na kluby chodíš? 

Chodím proto, abych s nimi (myslí s lidmi, kteří docházejí na klub) mohla sdílet radosti i 

starosti. Mám tam dlouhodobé přátelé. Někteří jsou mi vzorem. 

6. Jaké služby Asistence nyní využíváš? 

Hlavně osobní asistenci a konzultace. 

7. Jaké máš další plány? Čeho bys ještě chtěl/a dosáhnout? 

Dříve jsem chtěla být zdravotní sestrou, ale tohoto cíle nikdy nebudu schopna dosáhnout 

vzhledem ke svému handicapu. Je to sice záporné, aleje to život. 

Chtěla bych si rozšířit obzory, jestli to bude možné. Chci pracovat s dětmi. Chodím lx 
týdně na 2 hodiny mezi děti. 

Chtěla bych mít rodinu, ale nevím, jestli to zvládnu. Hraje tu roli zdravotní hledisko, 

partner. Důležité je pro mě přátelství, na tom chci stále pracovat. 

Také bych se chtěla osamostatnit, v čem budu moci. Nechci být závislá na druhých, i když 
jsou situace, kdy to nepůjde. 
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4.3 Případová studie III - 1., 2. a 3. etapa tranzitního programu (podrobný popis 

průběhu tranzitního programu) 

Klient C. 

Osobní anamnéza: C. je ročník 1980, DMO - kvadruparetická forma s relativním 

ušetřením pravé horní končetiny, s dyskinetickou příměsí, zaléčená epilepsie, nemá 

omezení způsobilosti. 

Rodinná anamnéza: bydlí s otcem. Rodiče jsou rozvedeni, ale bydlí ve stejné rodinném 

domku. Otec vozí C. do zaměstnání. C. má mladší sestru, která s nimi již ve společné 

domácnosti nebydlí. 

C. má 26 let. Je velmi štíhlé postavy. Je vstřícný, spolehlivý, spíše tichý člověk. 

Bydlí v Praze v rodinném domku společně se svým otcem. Plánují úpravu domu, chtějí 

vybudovat venkovní výtah a upravit 1. patro pro C., aby tam mohl mít vlastní byt. 

C. se pohybuje na mechanickém vozíku, krátké vzdálenosti ujde s pomocí 

chodítka sám (chodítko používá jen doma). Sebeobsluhu zvládá v bezbariérovém prostředí 

sám (někdy potřebuje jen drobnou výpomoc, např. rozepnout zip). Mluví, čte a píše 

pomaleji. Má slabší, hůře srozumitelný hlas. Dokáže si ale přitom dost věcí zařídit a 

zorganizovat sám. 

C. se od počátku školní docházky vzdělával v JÚŠ. Zpočátku se vzdělával podle 

programu základní školy, pak z důvodu náročnosti učiva přešel na vzdělávací program 

zvláštní školy. Střední vzdělání absolvoval na Praktické rodinné škole JÚŠ. Klientem o.s. 

Asistence je od září 1998, tedy téměř 8 let. 

Už od školy se C. zajímá aktivně o sportovní činnosti. Nejraději hraje bocciu 

(závodně, je úspěšný) a kuželky. Zajímá jej internet, práce na počítači. Jeho velkým 

koníčkem je fotografování. Dokumentuje skoro všechny výlety a dovolené. Rád poslouchá 

rádio a chodí na procházky do přírody. Sám nakupuje a vyřizuje si vše potřebné, co 

k fotografování patří. 

V současné době pracuje na běžnou pracovní smlouvu v jedné pražské základní 

škole (na zkrácený úvazek). 

1. a 2. etapa tranzitního programu u C. 
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C. v této etapě chodí ještě do Praktické školy při JÚŠ (1998 - 2003). V září 1998 se stává 

klientem o.s. Asistence a je zařazen do programu pracovně - sociální rehabilitace. V rámci 

programu hledá se svou konzultantkou vhodné individuální praxe. 

Dochází na následující individuální praxe: 

• do Centrálního depozitáře Národní knihovny - výroba desek na knihy - provlékání a 

děrování 

• do dílny Eliáš - výroba keramiky podle forem, glazování; 

• do knihkupectví Concordia - pomáhá třídit došlé písemnosti, zařazuje faktury, 

kontroluje pokladní hotovost; na pracovišti je oblíben, zaujímá zodpovědný přístup 

k práci; 

• praxe v knihovně na Praze 10 - pracovní činnost - polepování knížek, razítkování 

apod.; 

• od prosince 2000 v rámci programu podporovaného zaměstnávání nastoupil do 

zaměstnání v jedné pražské základní škole, kde zpočátku pracuje na zkrácený pracovní 

úvazek za plné podpory pracovního asistenta. Dnes (2006) pracuje zcela samostatně, 

osobního asistenta potřebuje pouze na doprovody do zaměstnání a ze zaměstnání. 

Pracovní náplň: kopírování materiálů pro učitele, otevírání pošty, práce s internetem. 

Úspěšně se mu podařilo zapojit do kolektivu, společně s ostatními zaměstnanci 

navštěvuje školní jídelnu, o přestávkách si vaří společně čaj. Práce ho baví, 

zaměstnavatel je spokojen. 

C. ve svém volném čase pravidelně navštěvuje kluby absolventů JÚŠ stejně jako B. (viz 

výše). 

Cílem 1. etapy u C. je vytvářet pracovní a sociální dovednosti, ve 2. etapě je hlavním cílem 

vyhledávání zaměstnání. V obou etapách se pracuje na rozvoji soběstačnosti v běžných 

denních činnostech, v hledání zájmových aktivit a možností v okolí místa bydliště. 

Následuje podrobnější popis realizace tranzitního programu u C. 

Říjen 1999 

C. zkouší, jak mu půjde praxe v Concordii a vytyčuje si další úkol, a sice hledat možnosti 

individuální praxe v místě bydliště. Dále podává žádost o finanční příspěvek na osobní 
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asistenci (na Nadaci JÚŠ). Pokračuje v tréninku soběstačnosti - samostatné obouvání 

ponožek, zavazování tkaniček. Zkouší být sám doma (neustále u něj někdo musí být, 

rodiče zaujímají hyperprotektivní postoj, moc se strachují - kvůli epilepsii, ale záchvat 

neměl už velmi dlouho, epilepsie je zaléčena, přesto jej nechtějí nechat doma ani na chvíli 

samotného ). 

Prosinec 1999 

Časoprostorová orientace u C. na dobré úrovni, netřeba trénovat. Má problémy 

s odepínáním zipu - nutno trénovat. Práci (Concordie) rozumí, srovnává faktury podle 

data, potřebuje ale manuální pomoc. 

Leden 2000 

Od března se rýsuje praxe v Centrálním depozitáři Národní knihovny v Hostivaři. Mohl by 

docházet na individuální praxi jedenkrát do týdne do dílny vazeb. Do Klementina bude dán 

návrh dohody o praxi. Nutné si s C. o praxi pohovořit. Docházel by na ni přímo z domova 

a pak by šel do školy. Nutné naplánovat a zajistit doprovody. 

Únor 2000 

C. absolvoval prohlídku svého budoucího pracoviště (depozitář). Byl nadšen, vyzkoušel si 

provlékání tkanice, zvládá to. Bude provedena malá úprava - vyšší stůl se vymění za nižší, 

aby mohl s materiálem lépe manipulovat. Do práce bude nastupovat 20.3.2000, bude do ní 

docházet každé pondělí od 9 00 do 12 00. Byl představen kolektivu. Atmosféra se zdá být 

přátelská. 

Březen 2000 

Proběhla schůzka s otcem C. Má zájem o další vzdělávání C., o rozšíření Praktické školy. 

Chválil C., často prý jezdí do obchodního domu, tráví tam dopoledne, nechá si vyvolat 

film, jde do cukrárny apod. Je samostatný v zařizování veřejných věcí - zajistil opravu 

veřejného osvětlení, řešil poruchy v dodávce elektrického proudu. Otec se ptal na příští rok 

a možné aktivity po ukončení školy (plány do budoucna - klub, rozšíření práce 

v depozitáři, práce v dílně Eliáš v Dejvicích). 

Návštěva C. na pracovišti. C. provléká tkanicemi desky, zatím je nutná pomoc osobního 

asistenta při držení desek. Je nutné promyslet, jak to udělat, aby zvládal práci sám. 
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V oblasti soběstačnosti C. projevil zájem procvičovat přesuny, psaní, z osobní hygieny 

mytí vlasů, chtěl by více pracovat na plánování budoucnosti. 

Duben 2000 

Prospívání C. na praxi - při provlékání tkanic začal C. používat i levou ruku, děrování mu 

jde stále velmi pomalu, což je pro něj nemotivující. Hodně jej to namáhá, zdá se, že tato 

činnost není pro C. nejvhodnější. Rozhodneme-li se v praxi pokračovat, je nutné od května 

prodloužit smlouvu s depozitářem. 

Telefonát s matkou - podána žádost o finanční příspěvek na osobní asistenci - 160 hodin 

(na Nadaci JÚŠ). Rodiče pomáhají s hledáním pracovního uplatnění pro C. v místě 

bydliště. Musíme také prozkoumat možnosti práce v Concordii na příští rok. C. pobírá 

důchod B. Doprava do depozitáře je problematická, nejezdí nízkopodlažní autobusy a 

navíc jsou autobusy přeplněné. 

Při práci v depozitáři postupně omezovat pracovní asistenci, připravovat C. na to, že tam 

může být i bez asistentky. 

Další cíle: snažit se iniciovat přirozenou podporu na pracovišti; pokračovat v hledání 

pracovních možností v místě bydliště; pomáhat s organizací volného času; pomáhat 

s přípravou oběda. 

Květen 2000 

Dohoda sdílnou Eliáš na příští rok, C. tam bude pracovat 2 dny týdnu. C. uvažuje 

o možnosti vzdělávacího kurzu na příští rok, musí si zjistit, jaké na něj bude mít nároky, 

zvážit to. Nabídli jsme C. možnost doučování, C. má obavy z rychlého psaní a z angličtiny. 

Pracovní uplatnění - posíláme žádost o místo na městské státní zastupitelství a na Pražskou 

plynárenskou. 

Návštěva Concordie: C. rovnal a zařazoval faktury podle dodavatelů a čísel. Zpočátku 

používal jen pravou horní končetinu, po upozornění začal používat i levou, kterou si 

přidržuje papíry, pravou vkládá ostatní. Je evidentní, že je práci schopen vykonávat sám. 

Postupně budeme omezovat asistenci (po domluvě se zaměstnavatelem). Další návštěvu na 

pracovišti za 14 dní. 
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Telefonický rozhovor s matkou, informace o možnosti práce na každý den blízko místa 

bydliště. Existuje možnost, že by bývalý manžel pomohl s dopravou C. do práce. 

Červen 2000 

Provedli jsme s C. test dovedností. Z výsledků vyplynuly následující úkoly: v červnu se C. 

bude soustředit na kontrolu vlastních financí (uvědomí si rozsah a možnosti utrácení), na 

konci měsíce proběhne kontrola a hodnocení. Dále zkusí samostatnější přesuny z auta na 

vozík (zatím samostatně ještě nikdy nezkoušel, potřeba nacvičit). Stále trénovat navlékání 

ponožek, rozepínání knoflíků, suchých zipů. Příště soběstačnost doma. 

Praxe: v Concordii je bez pracovního asistenta, potřebuje jen osobního asistenta na 

doprovod na praxi a z praxe. C. si to pochvaloval, říkal, že to bylo bez problému. 

V depozitáři by ale sám být nechtěl, má pocit, že se tam s nikým nezná. 

S otcem zkouší přesuny vozík - auto a naopak. 

Telefonát s matkou - dostali příspěvek 2000,- Kč - je nutné vyřešit to po organizační 

stránce. 

Další úkol: zjistit možnosti sportovních klubů na příští rok (C., asistent, konzultant). 

Stále přetrvávají s problémy s používáním levé ruky, např. při brždění si přehmátne pravou 

rukou, místo aby použil levou ruku. Také je nutné trénovat paměť. Rovněž sledujeme 

zlepšení motorických dovedností (při rovnání písemností, uchopování - pracuje rychleji). 

C. má problémy s vyjadřováním emočních prožitků - zvyšuje se mu hlas, řeč je pak 
nesrozumitelná - trénovat. 

Vyjádření osobního asistenta: C. by určitě mohl být samostatnější, kdyby ho k ní okolí více 

nutilo (doma za něj téměř vše udělají). 

Návštěva v depozitáři: v poslední době dělal vše sám - provlékání, stříhání šňůrek 

obracení desek. Sám nakupuje v bufetu, na WC potřebuje pomoc při rozepínání zipu u riflí.' 

Na pracovišti je tichý, ani ostatní zaměstnanci se mezi sebou nebaví. 

Podána žádost o finanční příspěvek na výbor Dobré vůle. 

Program na září 

PO - dílna Eliáš - doprava POV (Pražská organizace vozíčkářů), 1 jízda 20 Kč 
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ÚT - dílna Eliáš - doprava POV 

ST - Concordia - zpět asistence - doprovod na klub, z klubu odvoz zajišťují rodiče 

ČT - dílna Eliáš - doprava POV 

PÁ - Concordia 

Příspěvky: 

- z Nadace JÚŠ - 2 000 Kč/ měsíc 

- z konta Bariéry - 1 000 Kč/ měsíc 

Požadavky na asistenci: ST - doprovod na klub - celkem 4 h, ST, PÁ - Concordie. 

Dohromady vychází na 1692 Kč měsíčně. 

Srpen 2000 

Zavolat na konto Bariéry a podat novou žádost o příspěvek na dopravu. POV budou C. 

dopravovat do práce, cestu jim C. vysvětlí osobně po telefonu. 

Září 2000 

Domluvit si bocciu. Problémy v Concordii - organizační změny, odchází vedoucí. 

Vymýšlení práce pro C. jim přidělává starosti, zkusit něco vymyslet. Při problémech snížit 

práci na jedenkrát za týden, jinak podle původního plánu (ST, PÁ). 

Od září 2000 do září 2003 

C. získal individuální praxi v knihovně v Ruské ulici, kde polepoval knížky samolepkami, 

razítkoval, poslouchal přednášky určené ZŠ. V Concordii chtěl získat zaměstnání, to se 

nepodařilo (knihkupectví zrušeno). Stále pokračoval trénink v oblasti soběstačnosti 

(přesuny, knoflíky apod.). Doma začal pracovat na PC pro jednoho známého, který mu 

zapůjčil počítač. Vyhledává pro něj různé informace, nejedná se o placenou práci, žádnou 

smlouvu neuzavřeli. Účastnil se soutěže v boccie a dobře se umístil O'ednou získal 10. 

místo, podruhé 3.). 

V rámci služby podporovaného zaměstnávání získal trvalé zaměstnání v ZŠ, kam nastoupil 

1.12.2000 a prosperuje tam dodnes (duben 2006). Uzavřel pracovní smlouvu na zkrácený 

pracovní úvazek. Práce je placená (1 400 Kč za měsíc + má důchod). Pracovní doba je od 9 

0 0 - 12 00. Zpočátku měl na papíru napsané poznámky, co všechno má dělat, ale postupem 
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času ho přestal potřebovat. Práce má dost, je aktivní. Práce spočívá v kopírování materiálů 

pro učitele, práce na počítači, drobné administrativní práce apod. Do práce chodí 4x týdně. 

Jednou za týden dochází do dílny Eliáš. 

Sám C. je s prací spokojen. Říká, že se mezi dětmi cítí dobře (potkávají se na chodbách, 

v jídelně, povídají si apod.). Velmi dobrá úroveň spolupráce je s paní hospodářkou. C. se 

velmi rychle začlenil do kolektivu. 

3. etapa tranzitního programu u C. 

Na podzim 2003 se C. začal seznamovat se třetí etapou tranzitního programu. Byl velmi 

překvapen, myslel si, že služby o.s. Asistence bude využívat po celý život. 

Přešel k nové pracovní konzultantce, se kterou pracují hlavně na následujících úkolech: 

. zjišťování možností a podmínek chráněného bydlení, rád by bydlel se svou přítelkyní 

S. (z tohoto plánu postupně sešlo, C. zjistil, že ho S. bere spíše jako dobrého kamaráda, 

proto se rozhodl, že zůstane v rodinném domku, který vlastní jeho rodiče); 

. učí se psát žádosti o příspěvky, organizovat si své finance, jeho požadavky přesahují 

finanční příspěvky, učí se řešit spoluúčast na financování asistencí; 

2004/2005 

Individuální plán na duben 2004 

Hlavní cíle: zvýšení soběstačnosti. 

Dílčí cíle: uvařit si čaj, navázat kontakt s dalšími organizacemi poskytujícími osobní 

asistenci, hledání osobních asistentů. 

Úkoly: kdykoli bude příležitost a čas, C. poprosí někoho o pomoc a bude zkoušet vařit čaj; 

zajít na domluvenou schůzku s Orfeem (konzultantka, C.); hledat nové informace na 

doplnění tabulky poskytovatelů asistenčních služeb. 

Výchozí situace: C. si umí spolehlivě domluvit potřebnou asistenci, nakoupit si, na 

internetu umí vyhledávat informace o poskytování služeb osobní asistence, např. 

spolupracuje s o.s. Orfeus. C. do Orfea volal, domluvil si schůzku na květen. 
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Individuální plán na květen 2004 

Hlavní cíle: viz duben 2004. 

Dílčí cíle: viz duben 2004. 

Úkoly: domluvit si s panem P. (Orfeus) schůzku s osobním asistentem a sejít se (domluví 
C.). 

Výchozí situace: Splněn úkol z minulého individuálního plánu - zašli jsme na domluvenou 

schůzku so.s. Orfeus. Zjistili jsme podrobné informace o poskytování asistence. Jejich 

služeb je možné využívat v PO, ST nejvíce však 30 h měsíčně. Platí se 30 Kč/h ve 

všedních dnech, po 18. hodině a o víkendech 45 Kč/h. Zkusili jsme vařit čaj. Objevily se 

přitom drobné potíže, v nácviku se bude pokračovat. 

Individuální plán na srpen 2004 

Hlavní cíle: viz duben 2004. 

Dílčí cíle: viz duben 2004 + plánování volného času. 

Úkoly: viz květen 2004; sledovat nabídky poskytovatelů na prázdniny; hledat nové 
prostory pro konání klubu absolventů. 

Výchozí situace: Od června má C. na středy osobního asistenta od o.s. Orfeus. Čaj moc 
nevařil, nebyla příležitost. 

Individuální plán na listopad 2004 

Hlavní cíle: zajistit si svou asistenci. 

Úkoly: najít si nového asistenta na středy, Orfeus ho zaměstná (C., konzultantka); vytvořit 

seznam lidí,kteří by mohli asistovat jednorázově ve volném čase (C ) 

Výchozí situace: Orfeus o.s. nemá dostatek asistentů, zkusíme od nového roku najít 

někoho jiného. Nové informace hledá konzultantka i C. V o.s. Asistence je k dispozici 

materiál o poskytování asistence a jejím finančním krytí (informace se doplňují). C. dostal 

výtisk. Napsali jsme žádost o grant, peníze na asistenci na Městskou část Prahy 10. C. má 

tip na další prostory na klub. 

Individuální plán na červen 2005 

Hlavní cíle: viz listopad 2004. 
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Úkoly: připravit letní akce pro volný čas; hledat a najít asistenta; na podzim se sejít a získat 

informace o sdružení Hewer; zjistit v Orfeovi, jak to bude s asistencemi na příští rok; hlídat 

si vypsání grantů Prahy 10. 

Výchozí situace: Našli jsme asistentku V. (nejen na kluby), ale zaměstnalo ji o.s. 

Asistence. Kontakty na jednorázové asistenty se nepodařilo najít, ale jsou nějaké nové (C.). 

Rekapitulace: v únoru 2005 jsme hledali asistentku a odepisovali na inzeráty, domlouvali 

schůzky; v březnu 2005 vznikly potíže s vypsaným grantem - Orfeus přestal fungovat, 

bylo nutné rychle najít nového poskytovatele služeb; v dubnu 2005 jsme hledali nový 

způsob sledování čerpání peněz z grantu a v květnu 2005 jsme domlouvali, co se bude dít 

o prázdninách, hledali na prázdniny asistenty, vytvořili jsme nový inzerát na osobní 

asistenci a dali jsme jej na internet. Již proběhla schůzka s jedním zájemcem. 

Individuální plán na únor 2006 - současný stav 

Rekapitulace - co jsme splnili ze zadaných úkolů: 

• hledat a najít asistentku/a: na léto jsme ji našli, C. si s ní rozumí, asistovala mu v létě, 

pak o víkendech, kdy měl závody a při úterních doprovodech; 

• získat informace od o.s. Hewer, sejít se: úkol byl splněn, domluva je taková, že pokud 

vyjde grant od Městské části Prahy 10, začnou poskytovat asistenci od března a bude se 

jednat přibližně o 10 hodin týdně; 

• zjistit situaci v o.s. Orfeus: C. dostal dotazník, kolik asistencí by potřeboval, vyplnil jej 

- pokud budou peníze, asistence budou. 

• hlídat termín vypsání grantu - C. podal žádost, společně jsem napsali zprávu 

o vyúčtování, sledujeme čerpání peněz z grantu (C., pravidelná kontrola 

konzultantkou). 

Současná situace: čekáme na odpověď Městské části Prahy 10 týkající se žádosti grantu, 

našli jsme nové prostory pro klub absolventů (nebude na Topolce, ale v Šípkové). 

Hlavní cíl: zajistit si svou asistenci; zajistit nájezd do školní jídelny - domluvit se s pí. 

Ředitelkou a co nejdříve to vyřešit (možný je dřevěný nájezd, betonová úprava atd.). 

Dílčí kroky: asistenci začne poskytovat o.s. Hewer; zkusit si na ráno domluvit dopravu do 

práce autem; sledovat čerpání peněz (lx za 2 měsíce společná kontrola). 
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Pracovní konzultant vede také přehledy poskytnuté asistence, žádosti o poskytnutí veřejné 

finanční podpory. Musí se udělat ekonomická rozvaha projektu. 

Rozhovor s C. 

1. Jak probíhala tvá Školní docházka? Chodil/a jsi do JÚŠ od zaéátku nebo jsi chodil/a 
jinam? 

Od školky, pak základka, musel jsem přestoupit na zvláštní. 

2. Na jaké škole jsi pokračoval/a po základní škole? Jaký obor jsi studoval/a? 

Praktickou rodinnou školu - 2 roky, pak jsem ještě prodlužoval. Učili jsem se vařit, psát na 
stroji. 

3. Co rád/a děláš ve volném čase? 

Chodím na klub, občas kino, divadlo -právě se chyslám m í f c W a m _ l K a i ^ 

Sportuju - boccia - 6 let, kuželky 3 roky. 

4. Máš hodně přátel? Jaké? 

Hm mám, hodně z klubu, ze školy. 

5. Chodil/a jsi na individuální praxe během školní docházky (mysl, s e p r a x e 

zprostředkované Asistencí v rámci tranzitního programu v I. etapě)? A kam? 

Zto BU* (chráněná dílna), * knihkupectví na i P. Pavlova - byl lam příjemný kolektiv 

Mohl/a bys říci, jaký to pro tebe mělo význam? 

Mám placenou práci - 3 hodiny - kromě čtvrtka, práce mé baví. od roku 2000 - skoro 6 
let. 

Včera jsme v práci řeSUi nájezd, jsem zvědavý, jak to dopadne. VSichni jsou v pohodě 

(Řešením nájezdu myslí C. vstup do školní jídelny. Musí se do ní přes dva schody Je t„ 

dost nepříjemné pro asistenty i C„ protože při překonávání této překážky taky vypomáhá., 

6. Mohl/a bys zhodnotit služby o. s. Asistence? Co ti vyhovuje a co třeba ne? 

Osobní asistence, konzultace - vyhovuje mi to. 

7. Jaké služby Asistence nyní využíváš? 
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Hlavně asistence. 

8. Jaké máš další plány? Čeho bys ještě chtěl/a dosáhnout? 

Práce - chtěl bych tam zůstat v práci. Upravujeme rodinný domek, 1. patro, kde bych mohl 

žít samostatně s pomocí asistenta. 

Pozn. Při rozhovoru byl C. trochu nervózní, bylo mu špatně rozumět (má slabší hlas -

důsledek DMO, při rozrušení ještě horší srozumitelnost). 

Výše uvedené informace zachycují pouze část průběhu tranzitního programu, ale 

stačí jistě na to, abychom si vytvořili představu o jeho fungování a důležitosti pro výše 

zmíněné klienty. 

4.4 Zhodnocení tranzitního programu u klientů A., B., C. 

Podle Schachocka, Schalocka a Kiernana (1990, s. 27) existuje sedm hlavních 

oblastí životních aktivit, které jsou důležité pro jedincovu nezávislost, produktivitu a 

začlenění do komunity. Autoři vymezili sedm hlavních aspektů životních oblastí. Jsou to: 

1. soběstačnost (self-care): jídlo, hygiena, péče o vzhled; 

2. řeč (language): receptivní, expresivní; 

3. učení se (learning): poznání, retence, dedukce, „předstudijní" dovednosti, studijní 

dovednosti; 

4. mobilita (mobility): pohyb, hrubá a jemná motorika, koordinace; 

5. vlastní vedení (self-direction): sebepojetí, socializace, iniciativa, orientace; 

6. schopnost nezávislého života (capacity for independent living): hospodaření, podpora 

rodiny, zacházení s penězi, zdraví, bezpečnost, aktivity ve volném čase, využívání 

komunitních zdrojů; 

7. finanční soběstačnost (economic self-suffíciency): pracovní dovednosti, nalezení práce, 

příjem. 

Tohoto členění aktivit využijeme při hodnocení úspěšnosti tranzitního programu 

u jednotlivých klientů. 
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Klient A. 

U klienta A. probíhá tranzitní program standardním způsobem. Na počátku 

programu se spolu s konzultantkou věnovali analýze osobních zájmů a plánů do budoucna. 

A. si ujasnil, co by v životě rád dělal a v jaké profesi by se v rámci svých možností nejlépe 

mohl realizovat (administrativní práce). 

Své pracovní dovednosti si A. vyzkoušel na individuálních praxích v Českých 

motocyklových novinách, kde získal potřebné pracovní dovednosti v oblasti páce 

s internetem a zpracováním došlých informací. V pracovním kolektivu se cítil dobře. 

V průběhu praxí získal potřebné sebevědomí, neboť práci po počátečním zaučení dobře 

zvládal bez cizí pomoci, pracoval bez větších chyb. 

Po sociální stránce je vybaven dobře, většinou ví, jak se chovat, i když je mu 

potřeba stanovit určité meze. Například je hodně upovídaný a svým hovorem může ostatní 

rušit při práci. Poslední dobou se u něj projevuje nepřiměřené chování vůči autoritám a 

vrstevníkům (konflikt s rehabilitační pracovnicí, rvačka se spolužákem). Tyto problémy 

nejspíš souvisí s proměnami, kterými zrovna prochází (blížící se konec školní docházky, 

málo příležitostí najít si přítelkyni, problémy s vrstevníky - má pocit, že ho naschvál 

provokují, pocity, že ho nikdo nemá rád apod.). 

A. je plně soběstačný (oblast hygieny, péče o vzhled). V oblasti motoriky má 

mírné obtíže dané jeho tělesným postižením. Má dobrou slovní zásobu, umí se vyjadřovat 

k různým tématům (je schopný k věcem zaujmout vlastní postoj). Svůj volný čas umí 

smysluplně využít, např. rád se chodí dívat na hokej, píše básně atd. Vzhledem k tomu, že 

bydlí na internátě, nemohl si v reálném životě vyzkoušet, jak hospodařit s větší sumou 

peněz. S penězi zkušenost má, dostává kapesné, za které si kupuje noviny a pořizuje 

drobné nákupy. Hodnotu peněz zná. 

Je určitě lépe připraven udělat krok do „reálného" života, než by byl v případě, 

kdyby program neabsolvoval. Po ukončení školní docházky má dobrou šanci najít si 

zaměstnání. Má vytvořenu představu o tom, co by rád dělal a také ví, jaké má schopnosti a 

předpoklady. V rámci 1. etapy tranzitního programu procházíl různorodým „výcvikem", 

který mu umožní lepší uplatnění v životě (ať pracovním či osobním). Umí získávat 

informace o pracovních nabídkách, umí napsat inzerát i svůj životopis. Má jasnou 

představu o své budoucnosti a o jejím naplňování. Úspěšnost tranzitního programu se 
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projeví ve chvíli, kdy A. vstoupí do běžného života. Pokud by na trhu práce hned neuspěl, 

má možnost pokračovat ve 2. etapě tranzitního programu. 

Klientka B. 

B. prošla 1. etapou tranzitního programu a v současnosti prochází 2. etapou. 

V běžných denních aktivitách je částečně soběstačná. Na rozvoji soběstačnosti pracuje po 

dobu celého průběhu programu a je u ní patrné zlepšení v oblasti osobní hygieny, při 

oblékání apod. Nyní pracuje na úkolu „naučit se vařit". Přetrvávají problémy s orientací 

v okolí, což je částečně způsobeno oční vadou (slabá slabozrakost). 

V průběhu tranzitního programu pracovala s konzultantkou rovněž na nácviku 

komunikačních dovedností a sebenáhledu. Má velmi dobře rozvinutou receptivní i 

expresivní složku řeči. Umí navázat dobré přátelské vztahy se svými osobními asistenty a 

dokáže si je udržet. 

Během individuálních praxí, kterými prošla v 1. etapě programu, a během 

neplacených prací získala některé pracovní i sociální dovednosti potřebné pro pracovní 

uplatnění a ve styku s druhými lidmi. Je spokojená se stávající situací, realizuje se 

v „práci" s dětmi, i když za ni nedostává plat. Nejdůležitější jsou pro ni přátelé, kterých má 

dostatek a se kterými si rozumí. Ráda by zapracovala na vztazích v rodině, protože s nimi 

není spokojená. Neumí, jak sama říká, komunikovat se svým otcem. 

B. bude nadále využívat služeb tranzitního programu, potřebuje ještě další trénink 

v oblasti soběstačnosti., aby mohla ve svém bytě co nejlépe fungovat. Dále bude pracovat 

na svém pracovním uplatnění a využívat služeb osobní asistence a konzultací. Musí se 

naučit zacházet s penězi, v této oblasti má ještě stále velké nedostatky. O své finance se 

moc nezajímá, očekává, že to za ni vyřídí jiní. 

Ve volném čase se nejraději věnuje svým přátelům a malbě. Můžeme tvrdit, že 

rovněž u B. je tranzitní program úspěšný, neboť pociťuje svůj život díky „práci" s dětmi 

jako smysluplný. Jsou ale oblasti, na kterých je nutné pracovat (finanční soběstačnost, 

schopnost nezávislého života). 
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Klient C. 

C. úspěšně prošel prvními dvěma etapami tranzitního programu, podařilo se mu 

získat trvalou práci. Po počátečním zapracování ji zvládá sám, potřebuje jen osobní 

asistenci na doprovody do práce a z práce. V oblasti soběstačnosti je C. částečně závislý na 

pomoci druhých. Při komunikaci má trochu problémy z důvody spasticity mluvidel. 

Velmi dobře se dokázal začlenit do pracovní skupiny a vůbec do prostředí školy. 

Naučil se organizovat a zařizovat si své záležitosti samostatně. Nyní se nachází ve třetí 

etapě tranzitního programu a zvyká si na myšlenku, že služby Asistence nebude využívat 

po celý život a že si musí asistence zařizovat sám. V oblasti financí je velmi schopný, 

dokáže hlídat své výdaje, zná hodnotu peněz. 

Volný čas si C. umí dobře zorganizovat, kromě docházky do klubů absolventů má 

ještě mnoho osobních koníčků - fotografování, sport, vyhledávání informací na internetu. 

Také velmi rád cestuje. Ukončení třetí fáze tranzitního programu bude pro C. obtížné. 

Mezi konzultanty má své přátelé a nedovede si představit, že do o.s. Asistence přestane 

docházet. K ukončení třetí etapy dojde v momentě, kdy C. bude mít zajištěnu podporu 

v místní komunitě. Na tom se musí stále ještě pracovat. Není to jednoduchá záležitost, 

protože sociální síť služeb v místě bydliště příliš nefunguje. 

C. je zářným příkladem úspěšného klienta tranzitního programu. Svědčí o tom 

skutečnost, že si šest let dokázal udržet práci, tráví svůj volný čas mezi přáteli a zdokonalil 

se v hrubé i jemné motorice (nacvičování přesunů z vozíků do auta, zapojení spastické 

ruky při práci apod.). Je schopný si sám nalézt osobní asistenty. Ze služeb asistence 

potřebuje již jen službu osobní asistence, na níž bude do jisté míry závislý celý život. 
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5 Závěr 

Závěrem se pokusme zhodnotit cíle, které byly stanoveny v úvodu diplomové 

práce. Hlavní cíl mé práce byl naplněn v první části, kde byla situace zmapována v oblasti 

poskytování služeb tranzitního programu u nás i ve vybraných zahraničních zemích a kde 

byla doložena jedinečná a nezastupitelná úloha tranzitních programů v období přechodu. 

Svědčí o tom výsledky, které jsou patrné z grafu pracovní úspěšnosti klientů tranzitního 
programu v o.s. Asistence. 

Poskytování služeb tranzitního programuje u nás záležitostí posledního desetiletí. 

Jedná se tedy o poměrně novou službu. I přesto je překvapující, jak málo odborníků 

v oboru je seznámeno s možnostmi, které tranzitní program nabízí. V této oblasti by bylo 

potřeba zahájit intenzivnější osvětu, neboť příprava na budoucí uplatnění hraje zásadní roli 

v životech mladých lidí s postižením, kteří opouštějí školní prostory a vrhají se do víru 

reálného života. Tato příprava napomáhá především při pracovním a sociálním začlenění 

jedinců s postižením do společnosti, je také jakousi prevencí nezaměstnanosti. 

Sběr informací týkajících se tranzitních programů nebyl nikterak snadný. 

V češtině neexistuje téměř žádná publikace, která by se komplexněji věnovala této 

problematice. Potěšující jsou aktivity vznikající v rámci projektu Equal, které jsou 

založené na transnacionálních rozvojových partnerstvích a přinášejí cenné poznatky a 

inspiraci, jak úspěšně řešit problematiku přechodu. 

V našem právním systému není tranzitní program ukotven. Jisté možnosti se 

ovšem otevírají v oblasti profesního poradenství nového školského zákona. Konkrétně jde 

o Vyhlášku č. 75/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách. Legislativní 

zakotvení služby by umožnilo její zviditelnění, finanční krytí a především by vymezilo 

vztahy jednotlivých subjektů, kteří se na této službě podílejí. V USA je věnován období 

přechodu ze školy do práce samostatný zákon. Některé evropské země řeší problematiku 

přechodu zajišťováním poškolní profesní přípravy (např. v Německu a Rakousku), jiné 

např. Nizozemí vidí řešení této situace v oblasti školní přípravy. 

Jedním z cílů, které jsem si stanovila, bylo navázání kontaktu se sdružením 

poskytujícím tranzitní program a zúčastnění se na probíhajícím programu jako pozorovatel 

za účelem pojednání o potenciálních klientech v druhé části diplomové práce. 
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Tak jak jsem si stanovila, zabývala jsem se obdobím dospívání a specifiky života 

jedinců s tělesným postižením, od kterých se odvíjí další poskytovaná podpora. Úspěšně 

jsem navázala kontakt s občanským sdružením Asistence a osobně jsem se zúčastnila 

společně s klienty občanského sdružení procesu tranzitního programu ve všech jeho 

etapách. Tato čtyřměsíční spolupráce vyústila v pochopení života mladých lidí s tělesným 

postižením v období přechodu se všemi specifiky, které jsou pro toto období 

charakteristické. 

Díky účasti na tranzitním programu poskytovaném v občanském sdružení 

Asistence jsem poznala jeho charakteristický průběh a bylo mi umožněno získat data 

potřebná k vypracování případových studií, které naplňují závěrečnou část mé diplomové 

práce. 

Tranzitní program v o.s. Asistence se skládá ze tří na sebe navazujících etap, 

které se snaží pokrýt všechny aspekty života mladých lidí s tělesným postižením, v nichž 

by mohli potřebovat podporu. Charakteristikou služby je také to, že není časově omezená a 

k jejímu ukončení dochází v momentě, kdy se jedinec začlení do místní komunity a plně 

využívá služeb v místě bydliště. 

Při sběru a studiu informací o tranzitních programech se potvrdila má domněnka 

o těsném vztahu tranzitních programů a podporovaného zaměstnávání. Tranzitní programy 

v podstatě vychází z metodiky podporovaného zaměstnávání a dalo by se říci, že jsou jeho 

předstupněm. Zjistila jsem, že služby tranzitního programu výhradně pro tělesně postižené 

poskytují pouze dvě organizace, a to občanské sdružení Asistence a Agentura 

podporovaného zaměstnávání JOB, která má pouze roční zkušenost s tímto programem. 

Tento stav tranzitního programu u nás je nedostačující a nedokáže naplnit potřeby jedinců 

s tělesným postižením, kteří žijí v regionech, kam působnost organizací nedosahuje. 

Pro jedince s mentálním postižením existuje více agentur, které nabízejí služby 

tranzitního programu a lépe pokrývají tuto oblast. Poskytovateli těchto služeb u nás jsou 

neziskové organizace a většinou se jedná o agentury podporovaného zaměstnávání. I když 

je těchto agentur více než organizací poskytujících služby tranzitního programu jedincům 

s tělesným postižením, je potřeba i v této oblasti ještě zapracovat na zlepšení situace. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Výskyt organizací poskytujících služby tranzitního programu v ČR 

(1) Agentura Pondělí - spolupráce se Základní školou a praktickou školou Gabriely 
Plechové (Šluknov) 

(2) Občanské sdružení Jurta - Agentura Osmý den (Děčín) 

(3) Asistence, o.s. (Praha) 

Máme otevřeno (Praha) 

Rytmus (Praha) 

(4) Mesada - agentura podporovaného bydlení (Písek) 

(5) Koník, o.s. (České Budějovice) 

(6) JOB - agentura podporovaného zaměstnávání (Brno) 

Agentura Agapo (Brno) 

(7) Sdružení Piafa (Vyškov) 

(8) Spolu Olomouc (Olomouc) 
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Příloha č. 2: Individuální plán v tranzitním programu 

Jméno klienta: 

Jméno konzultanta: 

Další osoby: 

Datum: 

Datum překontrolování (podle potřeby): 

Výchozí situace: 

Hlavní cíle: 

Dílčí kroky: 

Úkoly k dosažení cílů - jak, kdy, kdo: 

Podpisy: 

Klient: 

Konzultant: 

Ostatní: 
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Příloha č. 3: Počty klientů využívajících jednotlivých služeb 

Typ využívané služby Počet klientů využívajících 

daný typ služby 

Procentní 

zastoupení 

Individuální praxe 10 7 

Podporované zaměstnávání 23 16 

Další možnosti pracovního uplatnění 10 7 

Poradenství 9 6 

Orientace v otázce bydlení 10 7 

Asistence na běžných školách 9 6 

Podpora v soběstačnosti 12 8 

Podpora v oblasti volného času 13 9 

Asistence při individuálních 

doprovodech 

38 27 

Spolupráce v oblasti následných služeb 8 6 
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Příloha č. 4: Plán, co bych chtěl dělat po ukončení školy. 

1) Kde bych chtěl bydlet? 

a) Ským? 

b) Co pro to budu muset udělat? 

c) S čím budu potřebovat pomoci? 

d) Kdo mi pomůže? 

2) Co chci dál dělat? 
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a) Chci dál studovat - jakou školu, co mě k tomu vede, co pro to musím udělat, s čím 

budu potřebovat pomoci a kdo mi pomůže? 

b) Chci pracovat - kde, na jakém pracovišti, co mě k tomu vede, co si musím 

připravit, s čím budu potřebovat pomoci, kdo mi pomůže? 

c) Jiná možnost: 

3) Co chci dělat ve volném čase? 

4) Jaké služby budu potřebovat? 
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