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ABSTRAKT:
Cílem práce bylo zmapovat znalosti a dovednosti v problematice drogově závislých
klientů mezi pracovníky Úřadu práce České republiky a spokojenost těchto klientů
s přístupem pracovníků Úřadu práce ČR a se službami, které jsou jim poskytovány.
Výzkumným souborem byli pracovníci krajských poboček Úřadu práce České republiky a
drogově závislí uchazeči o zaměstnání z krajské pobočky Úřadu práce pro hlavní město
Prahu.
Pro sběr dat byl použit u obou skupin kvantitativní výzkum, který byl proveden formou
dotazníkového šetření. Data byla zanesena do tabulek v programu Microsoft Excel 2010
analyzována deskriptivní statistikou.
Teoretická část práce se věnuje službám, které poskytuje Úřad práce klientům
hledajícím zaměstnání nebo žádajícím o sociální dávky.
V praktické části bylo výzkumným šetřením zjištěno, že znalosti pracovníků Úřadu
práce o drogové problematice v ČR, systému léčebné péče a o uživatelích nelegálních
návykových látek nejsou dostatečné. Z výzkumu dále vyplynulo, že si pracovníci uvědomují,
že pro práci s drogově závislými klienty nemají ani dostatek dovedností a proto by pro ně
bylo přínosem vytvoření metodické příručky, která by jim dala návod na práci s těmito klienty
a kontakty na další organizace, které se touto problematikou zabývají.
Z dat zjištěných u klientů Úřadu práce bylo zjištěno, že jsou se službami, které jsou
jim nabízeny, většinou spokojeni, jen by bylo třeba změnit přístup pracovníků Úřadu práce ke
klientům.

Klíčová slova:
Úřad práce České republiky - uživatel drog - zprostředkování – poradenství - politika
zaměstnanosti - sociální dávky.
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ABSTRACT:
The aim was to map the knowledge and skills in the issue of drug-addicted clients
between workers of the Labour Office of the Czech Republic and the satisfaction of these
clients with access the Labour Office of the Czech Republic and the services that are
provided to them.
The research set were workers of the regional branches of the Labour Office of the
Czech Republic and drug addicts jobseekers from the regional branch of the Labour Office
for capital city Prague.
For data collection was used in both groups, quantitative research, which was
conducted through a questionnaire survey. Data were entered into spreadsheets in Microsoft
Excel 2010 analyzed with descriptive statistics.
The theoretical part deals with the services provided by the Labour Office clients
seeking employment or applying for social benefits.
In the practical part was the research was found found that knowledge workers
Labour Office on the drug problem in the Czech Republic, the health care system and the
users of illegal drugs are not sufficient.
The research also shown that workers recognize that to work with drug addicted clients do
not have sufficient skills and therefore would be beneficial for them to create a guidance
document, which gave them instructions on working with these clients and contacts to other
organizations concerned with this issue deal.
The data identified by the clients of the Labour Office it was found that the services
that are offered to them mostly satisfied, it would only be necessary to change the access of
workers Labour Office to clients.

Keywords:
Labour Office of the Czech Republic – drug user – mediation – consultancy - employment
policy - social benefits.
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ÚVOD:
Cílem této práce je zmapovat současnou situaci o znalostech problematiky drogově
závislých klientů, způsobech jejich léčby a drogové politiky mezi pracovníky Úřadu práce ČR,
ale také zjistit spokojenost těchto klientů s přístupem pracovníků Úřadu práce a se službami,
které jsou jim poskytovány.
Úřad práce České republiky – státní instituce, která u lidí vyvolává emoce. Někteří by
ji okamžitě zrušili, protože pro ně nepřináší nic dobrého, nebo naopak mají pocit, že pokud
se rozhodnou využít jejich služeb, všichni ti úředníci jim stejně nepomohou. Další skupina
naopak využívá všeho, co Úřad práce nabízí, ale jen do té doby, dokud nezačnou pracovníci
úřadu vyvíjet aktivitu v umístění těchto klientů na trhu práce.
Pracuji na Úřadu práce již delší dobu a mohu posoudit, že situace se v této oblasti
výrazně změnila. Zatímco dříve bylo v evidenci Úřadu práce více těch, kteří se snažili práci
spíše vyhnout a jen pobírat sociální dávky, v dnešní době se mezi nezaměstnané dostává
stále více lidí, kteří práci usilovně hledají, ale vzhledem k situaci na trhu práce a svým
znalostem a dovednostem nemají šanci uspět.
Mezi mladými lidmi vymizel zájem o řemesla, většina mladých přichází do evidence
po absolvování střední školy s maturitou a všichni by chtěli pracovat v administrativě nebo
jako manažeři. Starší generace má zase problém v tom, že sice řemeslo umí, ale už
neovládá výpočetní techniku a nemluví nejlépe několika jazyky. Pokud si však uvědomí svoji
situaci a jsou ochotni na sobě dále pracovat a vzdělávat se v příslušných oborech, může jim
právě Úřad práce pomoci. Pro tyto případy je možné realizovat rekvalifikační kurzy,
poradenství pro volbu a změnu povolání nebo bilanční diagnostiku.
Pomoc nabízí i osobám se zdravotním postižením. Tyto služby jsou však využívány
jen v minimální možné míře, jedním z důvodů může být i malá informovanost mezi lidmi. A
právě pracovní rehabilitace by mohla být přínosem pro uživatele návykových látek v nebo po
léčbě, kteří mají natolik poškozené zdraví, které jim brání ve vykonávání původního
zaměstnání. Úřad práce má možnost v rámci pracovní rehabilitace posoudit jeho pracovní
potenciál pomocí ergodiagnostiky v odborných centrech a na základě výsledků doporučit a
uhradit příslušný rekvalifikační kurz nebo nasmlouvat zapracování na vhodné pracovní
místo.
Pro osoby, které ztratily pracovní návyky, jsou určeny veřejně prospěšné práce. Tyto
práce nejsou za trest, jak se mnozí mylně domnívají, ale jedná se o pracovní místa na
určitou dobu, 1 rok, kdy zaměstnavatel pobírá příspěvek na každého klienta, kterého přijme
do pracovního poměru. Nejčastěji se jedná o úklid, údržbu nebo jiné činnosti pro obce, státní
9

a obecně prospěšné instituce. Protože zaměstnavatelé v těchto případech neočekávají 100
% kvalitní pracovníky, jsou tato místa vhodná právě pro uživatele návykových látek, osoby
propuštěné z výkonu trestu, osoby bez přístřeší nebo dlouhodobě vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Výhodou tohoto zaměstnání je, že když tam zaměstnaná osoba
skutečně vydrží pracovat po celou dobu jednoho roku a poté znovu zažádá o zařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání, vznikne jí nárok na podporu v nezaměstnanosti. U
některých klientů, kteří jinak mají kvůli svému způsobu života problém najít zaměstnání,
tento způsob zaměstnávání funguje i opakovaně, např. při substituční léčbě nebo do doby
než mohou požádat o výmaz z trestního rejstříku. Znovu je tu však problém s informovaností,
protože mnoho klientů o této službě nemá dostatek informací a proto ji nevyhledávají.
Problémem je, že tyto služby svým klientům aktivně nenabízejí ani pracovníci Úřadu
práce. Upřednostňuje se práce s bezproblémovými klienty nebo se skupinami klientů (např.
osoby po rodičovské dovolené, osoby ve věku nad 50 let, absolventi apod.), u kterých se
předpokládá spolupráce. Osoby závislé na návykových látkách, zvlášť ti závislí na
nelegálních drogách, jsou brány jako problematičtí klienti, se kterými se spolupracovat vůbec
nedá. Tento stav pramení z toho, že pracovníci Úřadu práce nejsou dostatečně informováni
o problematice drogové závislosti a drogové politiky vůbec. Školicí střediska mají ve své
nabídce vzdělávacích kurzů problematiku jednání s problematickým klientem, ale tento není
zaměřen na drogově závislého člověka, který se samozřejmě chová při jednání úplně jinak.
Vzhledem k rovnému zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na
zaměstnání (§ 4 zákona o zaměstnanosti) není možné jakýmkoli způsobem označovat
klienty, kteří jsou uživateli návykových látek. Z tohoto důvodu není možné sledovat počty
těchto klientů, poskytnuté služby, jejich umístění do zaměstnání nebo vyřazení z evidence.
K informacím o jejich závislosti se pracovníci Úřadu práce dostávají především ze sdělení
klienta nebo z lékařských zpráv, pokud tento klient absolvuje nějakou léčbu. Cíleně se tyto
informace nezjišťují, většinou vyplynou v průběhu jednání (nejčastěji z chování a jednání
klienta).
Bakalářská práce by mohla být přínosem pro další vzdělávání pracovníků Úřadu
práce ČR v oblasti práce se skupinou uživatelů návykových látek a pro zlepšení
poskytovaných služeb. Dále by informace v ní obsažené mohly být využity pro informování
klientů v dalších organizacích, které se na závislé klienty zaměřují.
Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou popsány
služby, které mohou využít klienti Úřadu práce z řad osob, které hledají zaměstnání nebo se
rozhodli požádat o některou ze sociálních dávek. Ve výzkumné části analyzuji zjištěná data a
prezentuji výsledky výzkumu.
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1. ÚŘAD PRÁCE A JEHO ORGANIZACE
Úřady práce vznikly na počátku 90. let z odborů pracovních sil jako samostatná
pracoviště v jednotlivých okresech České republiky pod metodickým vedením Ministerstva
práce a sociálních věcí. Současná podoba vznikla s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č.
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, kterým je
vymezena jeho působnost.
Podle tohoto zákona je Úřad práce správním úřadem s celostátní působností,
samostatnou účetní jednotkou a jeho nadřízeným správním úřadem je Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
Organizační strukturu tvoří generální ředitelství se sídlem v Praze a krajské pobočky,
jejichž součástí jsou kontaktní pracoviště v regionu příslušného kraje.
Podle § 4 zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů, kterým je vymezena jeho působnost, plní Úřad práce České republiky
úkoly

v oblastech

zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při

platební neschopnosti

zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi,
inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a dávek pěstounské péče.
¨Základními směry politiky zaměstnanosti jsou v České republice aktivní a pasivní
politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti představuje hlavně poskytování
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Cílem této politiky je především
poskytnout prostředky tak, aby klient mohl období, ve kterém hledá novou práci, překlenout.
Aktivní politika zaměstnanosti se věnuje hlavně podpoře vytváření nových pracovních
příležitostí, rekvalifikacím, profesní přípravě na nové zaměstnání, apod.
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2. DROGOVĚ ZÁVISLÝ KLIENT A ÚŘAD PRÁCE
Pod pojmem drogově závislý klient je v terminologii Úřadu práce zařazen uživatel
nelegálních návykových látek, který má svoji závislost potvrzenou zprávou z některého
zařízení, ve kterém se léčí (např. terapeutická komunita nebo substituční léčba), nebo
zdravotním omezením od ošetřujícího lékaře, kde je uvedeno, která zaměstnání klient
nemůže vzhledem ke své závislosti vykonávat.
Pro práci s těmito klienty nemají pracovníci Úřadu práce vytvořeny podmínky, nejsou
informováni o drogové problematice, chybí metodika. Vzhledem k problematickému chování
těchto klientů se snaží kontakt s nimi omezit na co nejnutnější dobu, tím dochází pouze k
vedení klienta v evidenci, ale již nejsou poskytovány další služby.
Dle statistiky na http://portal.mpsv.cz/sz/stat evidoval Úřad práce České republiky
k 31. 12. 2012 celkem 545 311 uchazečů o zaměstnání. Z toho bylo 311 487 uchazečů o
zaměstnání evidováno po dobu delší než 5 měsíců. Ke stejnému datu bylo k dispozici pro
uchazeče o zaměstnání 34 893 volných pracovních míst. Na jedno volné místo tedy
v průměru připadlo 15,6 uchazečů o zaměstnání.
V České republice bylo v roce 2012 odhadnuto přibližně 41 300 problémových
uživatelů drog (Mravčík et al., 2013).
Podle Petrášové a Füleové (2013) se zvýšil podíl nezaměstnaných nebo pouze
příležitostně pracujících mezi nově evidovanými uživateli drog o 0,7 % (na 50,4 %), mezi
všemi klienty tvoří 54,5 %. Nezaměstnané uživatele drog nacházíme v absolutních počtech
obdobně jako v minulých letech nejčastěji v Praze, Ústeckém kraji, Středočeském kraji a
Olomouckém kraji, s odstupem pak v Moravskoslezském kraji.
Do roku 2005 se cíleně problematikou zaměstnávání drogově závislých osob
nezabýval žádný program. Tato situace byla podnětem pro vznik Pracovní a sociální
agentury SANANIM, která zahájila svoji činnost 1. 9. 2005 na základě grantového projektu
„Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog“. Náplní
práce této agentury je stejně jako u Úřadu práce poskytovat služby poradenství vedoucí
k nalezení zaměstnání a zprostředkování zaměstnání. Jediným rozdílem je poskytování
odborných služeb v oblasti drogové závislosti (např. prevence relapsu, krizová intervence).
Je možné, že klienti této agentury zároveň využívají služeb Úřadu práce. Z tohoto důvodu by
bylo přínosné, kdyby došlo k intenzivní spolupráci mezi těmito subjekty.
Součástí grantového projektu byla i „Analýza potřeb léčených uživatelů návykových
látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce“. Jedním z výsledků tohoto průzkumu byly
zkušenosti klientů se získáváním zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. Tyto zkušenosti
jsou většinou negativní, klienti uvádějí, že Úřad práce využívají hlavně pro získání sociálních
dávek, velký problém vidí v tom, že inzerované nabídky zaměstnání na Úřadu práce jsou
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neaktuální. Z tohoto důvodu většinou práci od Úřadu práce nechtějí nebo neočekávají, že by
jim mohl s hledáním práce pomoci. Chtějí hlavně sociální dávky a zajištění platby
zdravotního a sociálního pojištění. Negativně respondenti hodnotili neochotu, nedostatek
času a mnoho formalit. Mezi nejčastěji uváděné překážky v hledání zaměstnání klienti
uvádějí nedůvěru v instituce, které mají zajišťovat zprostředkování zaměstnání, psychický či
somatický handicap, přičemž klienti potvrzují, že se projevil až po delší době užívání nebo ho
začali vnímat až při abstinenci, těžkosti při navazování kontaktů v pracovním kolektivu, pocit
samoty. Dále klienti netrvají na standardních postupech při přijímání do zaměstnání,
podceňují důležitost přijímací procedury, projevuje se zde nezkušenost. Někteří klienti
nechtějí změnit svůj vzhled a přizpůsobit ho práci. Všichni se shodují na třech faktorech,
které vnímají jako největší problémy: záznam v rejstříku trestů, nedokončené nebo
nedostatečné vzdělání, žádná nebo nedoložitelná praxe (Miovský, 2006).
Pro práci s drogově závislými klienty by byla pro Úřad práce přínosem větší
spolupráce s pracovníky organizací, kteří se těmto klientům věnují (např. terapeutické
komunity, doléčovací centra). Ještě předtím, než si klient začne hledat práci, lze s Úřadem
práce zahájit spolupráci a hledat způsob, jak klientovi pomoci. Mezi činnosti úřadů práce
spadá kromě zprostředkování zaměstnání a poradenství v oblasti zaměstnanosti, také
přijímání opatření pro zaměstnávání osob, které mají na trhu práce ztížené postavení, pokud
jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, o přípravu na práci nebo specializované
rekvalifikační kurzy. Úřad práce má vliv na to, komu a jaké pracovní pozice nabízí, proto
dobrá spolupráce může významně napomoci umisťování klientů zejména ve 3. fázi léčby na
pracovní místa, o která mají zájem. Taktéž existuje možnost, aby Úřad práce po omezenou
dobu financoval klientům tzv. společensky účelná nebo veřejně prospěšnou práci (Ambrož,
2012).

13

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A PORADENSTVÍ
Zprostředkování zaměstnání a poradenské programy patří k nejvíce využívaným
službám, které poskytuje Úřad práce svým klientům. Podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání je důležitým krokem před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo
žádosti o některou z dávek hmotné nouze. Jestliže by klient podal jen žádost o podporu
v nezaměstnanosti, nárok na podporu v nezaměstnanosti by nevznikl, protože by nesplnil
jednu z podmínek, a to vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V případě dávek hmotné
nouze je vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání pro žadatele výhodou, neboť tímto
předkládá důkaz o své snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.

3.1.

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání na pracovištích Úřadu práce České republiky se řídí
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonem
o zaměstnanosti).
Zprostředkováním zaměstnání se podle § 14 tohoto zákona rozumí vyhledání
zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro
zaměstnavatele,

který

hledá

nové

pracovní

síly.

Pokud

není

prováděna

přímá

zprostředkovatelská činnost, např. zveřejňování nabídek sdělovacími prostředky nebo
pomocí elektronických médií, o zprostředkování zaměstnání se nejedná.
Fyzická osoba, která chce a může pracovat, má možnost požádat o zařazení buď do
evidence zájemců o zaměstnání, nebo do evidence uchazečů o zaměstnání. O zařazení se
žádá osobně, a to formou písemné žádosti.
Zájemce o zaměstnání může svoji žádost o zařazení do evidence podat kdekoli na
území České republiky, je mu zprostředkováváno zaměstnání a může požádat o
zabezpečení rekvalifikace. Není za něj však hrazeno zdravotní pojištění, doba evidence se
nezapočítává pro nárok na starobní důchod a nemůže podat žádost o podporu
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (§ 22 zákona o zaměstnanosti).
Uchazečem o zaměstnání se může stát osoba, která osobně požádá o
zprostředkování zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má
trvalé bydliště a splňuje podmínky pro zařazení do evidence (§ 24 zákona o zaměstnanosti).
Pokud se v místě trvalého bydliště nezdržuje, má možnost podle § 28 zákona o
zaměstnanosti požádat o převedení zprostředkování zaměstnání do místa skutečného
pobytu.
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Tato možnost je často využívána u uživatelů návykových látek, kteří absolvují léčbu
v terapeutických komunitách a doléčovacích programech. U těchto klientů se tím snižuje
riziko relapsu, ke kterému by mohlo dojít, pokud by museli absolvovat cestu na kontaktní
pracoviště Úřadu práce do místa trvalého pobytu.
§ 25 zákona o zaměstnanosti specifikuje, kdo může být zařazen do evidence
uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji se jedná o osobu, která není
- v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru, kromě výjimky, kdy vykonávají tzv.
nekolidující zaměstnání (zaměstnání, ve kterém měsíční výdělek nepřesáhne polovinu
minimální mzdy),
- osobou samostatně výdělečně činnou, nejsou společníkem, jednatelem, komandistou nebo
ředitelem obecně prospěšné společnosti za podmínky, že měsíční odměna z této funkce
přesáhne polovinu minimální mzdy,
- členem představenstva akciové společnosti za podmínky, že měsíční odměna z této funkce
přesáhne polovinu minimální mzdy,
- fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou osoby, která
získala v rozhodném období dobu důchodového pojištění ze zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti v délce alespoň 12 měsíců.
Do evidence uchazečů o zaměstnání nelze zařadit osobu, která
-

je v dočasné pracovní neschopnosti

-

je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou invalidity, kdy je schopna výdělečné činnosti
za zcela mimořádných podmínek

-

pobírá peněžitou pomoc v mateřství

-

vykonává trest odnětí svobody, ochranné opatření zabezpečovací detence nebo je ve
vazbě,

-

ukončila sama, dohodou nebo pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem vhodné zaměstnání
zprostředkované Úřadem práce. V tomto případě může být zařazena do evidence až
po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání.

O ukončení evidence může požádat uchazeč o zaměstnání osobně nebo písemně, a
to pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence podle § 30 zákona o
zaměstnanosti. Toto ukončení je nejběžnější v případech, kdy klient nastoupí do zaměstnání
nebo se rozhodne věnovat jiným činnostem, než je hledání zaměstnání.
Úřad práce může ukončit klientovi evidenci sankčním způsobem, jehož výsledkem je
Rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. V § 30 a § 31 zákona o
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zaměstnanosti nalezneme všechny situace, které vedou k vyřazení. Nejčastějším důvodem
je maření součinnosti, kdy uchazeč maří zprostředkování zaměstnání tím, že se nedostavuje
ve stanovených termínech na kontaktní pracoviště Úřadu práce bez vážných důvodů,
neprojedná doporučené zaměstnání ve stanovené lhůtě, neplní své povinnosti, odmítne
nastoupit do vhodného zaměstnání, odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo
vykonává nelegální práci.

3.1.1. Podpora v nezaměstnanosti
Podle § 39 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti
uchazeč o zaměstnání, který požádal o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (podal Žádost
o podporu v nezaměstnanosti), v rozhodném období dvou let před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání získal dobu důchodového pojištění ze zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti v délce alespoň 12 měsíců a ke dni, kdy mu má být podpora přiznána,
není poživatelem starobního důchodu.
Jestliže

nemůže

splnit

podmínku

doby

důchodového

pojištění

předchozím

zaměstnáním, lze tuto dobu získat i započtením náhradní doby.
§ 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti říká, že za náhradní dobu zaměstnání se považuje
doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let věku,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem
o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky
se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za
osobu blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka
s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, nebo výkonu
veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané
služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká
závislost).
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Doba, po kterou uchazeč o zaměstnání bude pobírat podporu v nezaměstnanosti, je
posuzována podle věku uchazeče o zaměstnání dosaženého ke dni podání žádosti o
podporu v nezaměstnanosti. Do 50 let věku činí 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a
nad 55 let věku 11 měsíců (§ 43 zákona o zaměstnanosti).
Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
nejpozději do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru, jiné výdělečné činnosti
nebo náhradní doby, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po
skončení zaměstnání nebo uvedených činností (§ 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).
Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu pobírání
starobního důchodu, poskytování dávek nemocenského pojištění, vazby a pobírání podpory
při rekvalifikace. Dále se podpora neposkytuje po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání
(§ 44 zákona o zaměstnanosti).
Novinkou v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
je od 01. 01. 2012 § 44a o poskytování podpory v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, za
kterou bylo vyplaceno odstupné, odchodné nebo odbytné, a § 44b o poskytnutí kompenzace.
Kompenzace se vyplácí uchazeči o zaměstnání, kterému zaměstnavatel v nejbližším
výplatním termínu nevyplatil odstupné, odchodné nebo odbytné. Zaměstnavatel je povinen
vyplacenou částku Úřadu práce uhradit, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil.
Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je
uchazeč o zaměstnání povinen doložit potvrzením o zaměstnání, evidenčním listem
důchodového pojištění, potvrzením o výši průměrného měsíčního čistého výdělku,
potvrzením o způsobu ukončení pracovního poměru u osoby, která ukončila pracovní poměr,
potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o základu pojistného pro pojistné
na důchodové pojištění o osoby samostatně výdělečně činné (§ 42 odst. 2 zákona o
zaměstnanosti). Všechny tyto údaje je možné potvrdit i na formulářích pro potřebu Úřadu
práce

–

Potvrzení

v nezaměstnanosti,

zaměstnavatele

které se

pro

účely

nacházejí

na

posouzení

nároku

na

podporu

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/pz_ppv.pdf (pro pracovně právní vztah) a
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/pz_sp.pdf (pro služební poměr).
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanovuje procentní sazbou z průměrného
měsíčního výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního základu
pojistného u osoby samostatně výdělečně činné. Procentní sazba činí první dva měsíce 65
%, další dva měsíce 50 % a 45 % po zbývající podpůrčí dobu. V případě, že uchazeč o
zaměstnání ukončil pracovní poměr sám nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážného
důvodu, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 %.
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Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém
byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (§ 50 zákona o zaměstnanosti). Výši
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního
roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického
úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
V případech, kdy u uchazeče nelze stanovit nebo bez svého zavinění nemůže
osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného nebo se jako
poslední zaměstnání posuzuje náhradní doba, stanoví se podpora v nezaměstnanosti
násobkem z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.
První dva měsíce se jedná o 0,15 násobek, další dva měsíce 0,12 násobek a 0,11 násobek
po zbývající podpůrčí dobu (§ 51 zákona o zaměstnanosti).
Podpora v nezaměstnanosti je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím
přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci (§ 52
odst. 2 zákona o zaměstnanosti)

3.2.

Poradenství

Poradenské služby poskytované Úřadem práce jsou významným nástrojem
implementace státní politiky zaměstnanosti. Poskytují pomoc s optimalizací výběru a
přípravou na profesní dráhu. Přispívají k uplatnění jedince jako pracovní síly, s jeho
pracovním zařazením a zlepšováním jeho šancí na trhu práce. Zabývají se problémy
souvisejícími se ztrátou zaměstnání, jeho znovuzískáním, problémy s pracovní adaptací,
přeškolováním a rekvalifikacemi. Poradenství má multidisciplinární charakter, je založeno na
poznatcích z oborů sociologie, psychologie, práva, ekonomie, pedagogiky a do jisté míry i
lékařství a na znalostech specifik jednotlivých povolání (Freibergová, 2005).
Úřad práce poskytuje poradenské služby svým klientům zdarma. Nejčastěji se jedná
o pomoc při jejich osobních a sociálních problémech souvisejících s nezaměstnaností nebo
s těžkostmi při vstupu na trh práce. Charakteristiku poradenských činností nalezneme v § 21
vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
„(1) Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje zejména na poskytování informací o
povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia,
přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno
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žákům a studentům škol a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, tím není dotčeno
poskytování poradenských služeb v resortu školství.
(2) Poradenství pro volbu rekvalifikace se zaměřuje na určování obsahu a rozsahu
rekvalifikace a vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností
fyzické osoby, která má být rekvalifikována.
(3) Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání fyzické osobě se zaměřuje na
posouzení zdravotních, kvalifikačních a osobnostních předpokladů pro doporučení vhodného
zaměstnání, přípravy pro povolání a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se
zaměřuje na výběr zaměstnanců pro zaměstnavatele a zajištění souladu mezi požadavky
zaměstnavatelů a nabídkou pracovních sil na trhu práce.
(4) Poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením se zaměřuje na
řešení specifických potřeb ve zdravotní, sociální a jiných oblastech života těchto osob a na
odstranění překážek jejich přístupu na trh práce.
(5) Poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřuje na
usměrňování pracovního uplatnění fyzických osob u zaměstnavatelů v souladu s požadavky
a možnostmi trhu práce.“
Některé poradenské služby jsou poskytovány specifickým skupinám klientů, kterým je
při zprostředkování zaměstnání věnovaná zvýšená péče, nejčastěji se jedná o zdravotně
postižené osoby, osoby starší 50ti let, absolventy bez praxe, rodiče, kteří se vracejí na trh
práce po rodičovské dovolené, nezletilé nebo osoby ohrožené sociální exkluzí.
Většinu poradenských služeb zabezpečuje Úřad práce z vlastních zdrojů, svými
silami, ale vzhledem k počtu klientů je v současné době potřeba využít i dalších odborníků,
kteří své služby vykonávají na základě dohod o provedení poradenské činnosti poté, co
uspěli ve vyhlášeném výběrovém řízení. Nákup poradenských služeb patří mezi veřejné
zakázky a musí se řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bohužel tak není
zaručena kvalita poskytovaných služeb, protože největší procentuální bodování při
výběrovém řízení je nastaveno na cenu za poskytnutou službu.
Poradenský proces začíná vstupním rozhovorem, během něhož poradce mapuje
aktuální situaci klienta, jeho potřeby a možné aktivity pro zvýšení jeho zaměstnanosti. Na
základě získaných informací se poradce rozhodne pro další postup. Pro některé klienty je
přijatelnější forma individuálních schůzek, některým vyhovuje spíše skupinová poradenská
schůzka.
Četnost individuálních schůzek vychází z potřeb klienta a z kapacitních možností
poradenství na Úřadu práce. Klíčem k individuálním schůzkám je posouzení vyhlídek klienta
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na získání zaměstnání. Freibergová (2013) v novém návrhu metodiky poradenského procesu
představila pomůcku, která umožňuje rozdělení klientů pro stanovení četnosti individuálních
schůzek. Jedná se o pět skupin:
1) Aktivní

skupina

–

„samozaměstnatelní“

uchazeči

o

zaměstnání

s vysokým

předpokladem získání zaměstnání, prokazují-li aktivitu, jsou dostačující schůzky např.
1x za 3 měsíce.
2) Podpůrná skupina – uchazeči o zaměstnání s dobrými vyhlídkami na zaměstnání, ale
z nějakých důvodů se jim zaměstnání nedaří získat. Na schůzky jsou zváni v souladu
s aktivitami, které si vybrali a které plní, např. 1x za 2 měsíce.
3) Rozvojová skupina – klienti s kvalifikací, o kterou není na trhu práce poptávka, ale
jsou ochotni k dalšímu vzdělávání nebo rekvalifikaci. Na schůzky jsou zváni podle
potřeb, např. 1x za 1,5 – 2 měsíce.
4) Aktivizační skupina – dlouhodobě nezaměstnaní nebo pasivní uchazeči o zaměstnání
s rizikem dlouhodobé nezaměstnanosti. Pracuje se s nimi na možnosti zvýšení jejich
zaměstnatelnosti, je třeba, aby cítili povinnost, ale i podporu. Doporučovaná četnost
schůzek je 1x za měsíc.
5) Ostatní – pasivní klienti z objektivních příčin, např. čekatelé (důchod, mateřská,
dočasný zdravotní stav) nebo tzv. stálice (dlouhodobá evidence s kombinací
překážek pro získání zaměstnání, např. bezdomovectví, sociální exkluze, závislost na
návykových látkách, gambling, apod.)
Podle Broži (in Kalina, 2003) jsou kvalita kontaktu a výsledný efekt poradenské
činnosti závislé na mnoha faktorech. Podstatné je vytvořit vhodné podmínky pro kontakt pro
obě strany, být klientovi důvěryhodným partnerem, poradce by měl znát problematiku, ve
které se pohybuje, měl by odhadnout reálné možnosti klienta, ale i svoje a respektovat je.
Jedním z výstupů individuálního poradenství je individuální akční plán. Jeho definici a
obsah nalezneme v § 33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti:
„Individuální akční plán je dokument, který zpracovává krajská pobočka Úřadu práce za
součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména
stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení
možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu se vychází
z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoli
v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.“
Úřadu práce vyplývá nadále podle § 33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti povinnost
vypracovat individuální akční plán vždy, když je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci
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nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen při vypracování tohoto
plánu poskytnout součinnost a spolupracovat při jeho aktualizaci a vyhodnocování.
Cílem

individuálního

akčního

plánu

je

dovést

uchazeče

o

zaměstnání

k samostatnému rozhodování o řešení situace při hledání pracovního uplatnění. Jde o
nalezení souladu mezi přáním klienta a potřebami zaměstnavatelů. To znamená, že se hledá
řešení, kdy je na jedné straně pracovní uplatnění uchazeče o zaměstnání při respektování
jeho pracovního potenciálu a na druhé straně respektování požadavku zaměstnavatelů.
Individuální akční plán je uzavírán formou písemné dohody mezi poradcem Úřadem
práce a uchazečem o zaměstnání, jeho sestavení by mělo směřovat k tomu, co může
uchazeč o zaměstnání nabídnout zaměstnavateli, co může udělat sám pro řešení své
situace, jakou pomoc žádá od Úřadu práce, jakou pomoc mu může Úřad práce nabídnout,
jakou spolupráci s ostatními úseky Úřadu práce vyžaduje řešení uchazečovy situace
(Hodaňová et al., 2002).
Skupinové poradenství je na Úřadu práce využíváno především pro nové uchazeče o
zaměstnání, kdy jsou skupinovou formou předávány informace o právech a povinnostech
uchazeče o zaměstnání, informace o trhu práce, nabídce volných míst a možnostech aktivní
politiky zaměstnanosti.

3.2.1. Job club
Specifickou formou skupinového poradenství je Job club. Zabezpečování tohoto
poradenského programu je stanoveno v normativní instrukci MPSV č. 6/2007 – Poradenský
program Job club:
„Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho
účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem
dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.“
Je určen uchazečům o zaměstnání, kterým Úřad práce věnuje zvýšenou péči při
zprostředkování zaměstnání, zájemcům o zaměstnání a účastníkům pracovní rehabilitace.
Uskutečňuje se formou skupinového poradenství, optimální počet účastníků ve skupině je 8
– 10, maximálně však 12, optimální počet schůzek 5 – 6, četnost schůzek 1 – 2x týdně,
nejméně však 1x za 2 týdny, optimální délka trvání schůzky 3 – 4 hodiny.
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Program Job clubu se člení podle cílové skupiny účastníků:
1) Job club START
-

určen pro osoby do 25 let věku nebo absolventy škol po dobu dvou let po úspěšném
ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku. Jedná se o osoby s nedostatečnou
praxí, bez pracovních návyků a s nedostatečnou orientací na trhu práce.

2) Job club KLASIK
-

určen pro osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6
měsíců, nebo osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech, osoby
společensky nepřizpůsobené, po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby s žádnou nebo nízkou
úrovní kvalifikace nebo s kvalifikací těžko uplatnitelnou na trhu práce, osoby sociálně
vyloučené a závislé na poskytování sociálních dávek, u kterých se projevuje pasivní
přístup při vyhledávání pracovního uplatnění a ztráta pracovních návyků.

3) Job club HELP
-

cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením
v rámci jejich pracovního uplatnění. Jedná se o osoby, které mají omezenou
schopnost být nebo zůstat pracovně začleněni, vykonávat dosavadní povolání nebo
využít dosavadní kvalifikaci. Na jejich pracovní uplatnění má vliv nedostatek
pracovních

příležitostí,

přizpůsobení

pracovních

podmínek

a

nedostatečná

informovanost o situaci a možnostech uplatnění na trhu práce.
4) Job club NÁVRAT
-

určen pro osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené a osoby pečující o dítě do 15
let věku. Jde o účastníky, kteří nebyli po delší dobu zaměstnáni nebo jsou při volbě
zaměstnání omezeni péčí o dítě, a z těchto důvodů potřebují pomoc při návratu na trh
práce.

5) Job club PLUS
-

určen pro osoby nad 5O let věku. Jedná se o osoby obtížně umístitelné na trhu
práce, obvykle nemají dostatečné znalosti nebo praktické zkušenosti s prací
s počítačem, znalosti cizího jazyka, nejsou ochotni učit se nové věci, apod.
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6) Job club MIX
-

Cílovou skupinou jsou všechny ostatní osoby, které nebyly zařazeny do jiných
uvedených typů Job clubu, v tomto případě jde o různorodou skupinu účastníků.
Práce v Job clubu probíhá formou skupinových nácviků, týmových řešení zadaných

úkolů, hraní rolí v připravených modelových situacích a diskusí. Nácviky směřují hlavně
k osvojení následujících dovedností – orientace v regionálním trhu práce, vyhledávání a
posuzování profesních možností, psaní motivačního dopisu, sestavování strukturovaného
životopisu, zásady správného telefonování s potencionálním zaměstnavatelem, příprava
odpovědí na nejčastější otázky při přijímacím pohovoru včetně stresových a nepříjemných
otázek, prezentace sama sebe, svých znalostí, dovedností a zkušeností, obecné dovednosti
v mezilidské komunikaci, v práci s informacemi, nácvik komunikativních dovedností a
asertivního jednání. Každý účastník má možnost si prakticky vyzkoušet situace při získávání
nového zaměstnání. Díky týmové práci získávají zpětnou vazbu od ostatních účastníků a
mohou tak na sobě dále pracovat.
Přínos Job clubu je v možnosti promluvit si o své situaci s kvalifikovanými a
nezaujatými poradci, ujasnění si možností a schopností potenciálu odborných a
osobnostních kvalit, ujasnění si, čeho chce účastník dosáhnout, jaké jsou jeho profesní i
životní cíle. Velkým přínosem pro účastníky je také odreagování se od neustále stejného
prostředí, dlouhých hodin nečinnosti a čekání na pracovní příležitost, poznávání nových lidí,
kteří se nacházejí ve stejné situaci a mají podobné problémy, nebo výměna zkušeností,
řešení situací, do kterých se může nezaměstnaná osoba dostat, včetně doporučeného
vhodného jednání.
Pro všechny účastníky Job clubu jsou k dispozici adresáře firem, seznamy volných
pracovních míst z databáze Úřadu práce, inzertní nabídky volných pracovních míst
z regionálního tisku, webové servery s nabídkou zaměstnání, nabídky personálních agentur
a soukromých zprostředkovatelen práce, databáze rekvalifikačních kurzů a katalogové
popisy povolání. Účastníci mají možnost přístupu na počítač, na internet, mohou využívat
video, telefon, kopírku, k dispozici mají periodický tisk a odbornou literaturu.

3.2.2. Bilanční diagnostika
„Bilanční diagnostika je komplexní poradenská metoda zaměřená na pomoc při
pracovním uplatnění člověka v souladu s jeho předpoklady. Realizují ji psychologové, kteří
se pomocí psychodiagnostických metod, poradenského rozhovoru a poradenských programů
snaží pomoci klientovi k tomu, aby dokázal optimálně využít svých schopností, dovedností,

23

zájmů a motivace pro své uplatnění především v profesním životě“ (Divišová in Maříková et
al., 2013, s. 11).
Podle Freibergové a spol. (in Maříková et al., 2013) je bilanční diagnostika vhodná
pro většinu populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání nebo sociální postavení. Výjimku
však tvoří lidé s mentální retardací a lidé s chybějící motivací ke změně své sociální situace.
Nejvhodnějším klientem je ten, kdo vykazuje motivaci k dalším aktivitám, ale není si jistý sám
sebou, neorientuje se ve svých kompetencích, nemusí mít dostatek sebevědomí k prosazení
se a nejsou mu dostatečně známy varianty dalších aktivit.
Z řady drogově závislých klientů jsou pro bilanční diagnostiku vhodní zejména ti
klienti, kteří se rozhodli pro změnu svého dosavadního života a absolvování léčby. Pokud
není klient dostatečně motivován a nemá snahu na sobě jakkoli pracovat, bilanční
diagnostika pro něj není přínosem a vynaložené úsilí se zcela mine účinkem.
Bilanční diagnostika může klientům pomoci k poznání osobních předpokladů a
případných rezerv dalšího rozvoje, k lepší orientaci v sobě, ve svých schopnostech a
vlastnostech, ve své motivaci k určité profesi a v možnostech využití vlastních zájmů a
dovedností pro další profesní dráhu. Dále může vést k posílení sebevědomí a upravení
motivace k pracovnímu uplatnění, ke zkvalitnění dovednosti hodnotit vlastní předpoklady a
využívat tohoto hodnocení pro úspěšné hledání nové pracovní příležitosti (Freibergová in
Maříková et al., 2013).
Metodika práce při bilanční diagnostice pro uchazeče o zaměstnání vychází
z Normativní instrukce MPSV č. 29/2009 a sestává ze skupinových a individuálních
konzultací, sběru dat, analýzy a syntézy potřebných poznatků.
Ve vstupní informativní části je klientovi vysvětleno, čeho se bilanční diagnostika týká,
co pro něho může znamenat, jaké kroky po sobě budou následovat a jak může výsledky
využít. Součástí je i působení na motivační složku, na iniciativu, aktivitu a osobní
angažovanost klienta. Po vstupní části následuje sběr dat. Jedná se o posouzení jak
subjektivně vnímaných, tak objektivně zjištěných údajů o klientovi, získaných většinou
písemnou formou při využití skupinových aktivit. Dále se přistoupí k individuálnímu
rozhovoru, který slouží k doplnění potřebných údajů, zjištění postojů, zájmů, pracovní
motivaci, profesních zkušeností, rodinného zázemí a dalších informací. Poradce, který
provádí diagnostiku, na základě těchto zjištěných poznatků vytváří prioritní projekty pro
klienta. Finální fází je konzultace klienta a poradce nad navrženými projekty, klient musí mít
pocit, že vytipované projekty jsou produktem jeho myšlení, jeho rozhodnutí. Doporučená
časová dotace bilanční diagnostiky na jednoho klienta je celkem 18 – 20 hodin. Tento počet
hodin je možné rozšířit v závislosti na „obtížnosti klienta“.
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Výstupem poradenského procesu je “ Závěrečná zpráva bilanční diagnostiky“, která
má klientovi usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách, případně vhodných
postupech k nalezení pracovní příležitosti. Umožní mu ale i orientaci v případných
nedostatcích, rezervách nebo nevhodných řešení profesní dráhy. Komplexní závěrečná
zpráva je vlastnictvím pouze a jenom klienta. Úřad práce, který klienta doporučil na bilanční
diagnostiku, dostává k dispozici závěrečnou zprávu, která obsahuje pouze identifikaci klienta
a závěrečné doporučení, kterým by se měl poradenský pracovník Úřadu práce řídit. Na
základě těchto doporučení může úřad práce využívat další aktivity, např. rekvalifikační kurzy,
účast na Job clubových aktivitách nebo další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
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4. PRACOVNÍ REHABILITACE
Drogově závislí klienti se mohou dostat do stavu, kdy je jejich zdravotní stav natolik
nepříznivý, že je jim přiznán invalidní důchod. Tím se jejich uplatnění na trhu práce zhorší a
oni náhle nemají představu, jak pokračovat dál, jakou práci by mohli vykonávat, na jakou
práci by ještě jejich zdravotní stav stačil a co by už nezvládli. S tímto problémem jim může
pomoci právě pracovní rehabilitace.
Podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce fyzickým osobám se zdravotním postižením.
Podle tohoto paragrafu se za osoby se zdravotním postižením považují osoby ve třetím
stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) nebo osoby v prvním nebo druhém stupni. Za
osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního
zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto
posouzení.
V § 69 zákona o zaměstnanosti je stanoveno, že osoby se zdravotním postižením
mají právo na pracovní rehabilitaci. Toto právo mají i ty osoby, které nelze zařadit do
evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu invalidity ve třetím stupni nebo dočasné
dlouhodobé pracovní neschopnosti.
O pracovní rehabilitaci si musí osoba se zdravotním postižením požádat kontaktní
pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého bydliště formou písemné žádosti (§
68

zákona

o

zaměstnanosti).

Formulář

žádosti

a

poučení

nalezneme

na

https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PrRe140101805&S
SID=cUYbtw~PTu4BCV01RioL_i3mAFFIdq1~, k žádosti je potřeba přiložit rozhodnutí o
přiznání invalidity.
Definici pracovní rehabilitace nalezneme v § 69 odst. 2 zákona o zaměstnanosti:
„Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují
krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním
postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je
osobou se zdravotním postižením.“
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu,
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných
podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (§ 69 odst. 3 zákona o
zaměstnanosti).
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Sdělení náměstka generálního ředitele č. 28/2012 stanoví, že provádění pracovní
rehabilitace se týká také zaměstnanců se zdravotním postižením, jejichž pracovní výkon je
snížen vzhledem ke zdravotnímu stavu a který neodpovídá požadavkům zaměstnavatele,
který z důvodu legislativních změn (zejména se jedná o sjednocení výše minimální mzdy od
1. 1. 2013, příspěvek dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti ve výši 75 %
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy) nebude schopen těmto zaměstnancům
vyplatit mzdu ve výši minimální mzdy.
§ 7 odst. 3 zákona o zaměstnanosti přikazuje Úřadu práce vytvořit odbornou pracovní
skupinu pro posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace. Tato skupina by měla být
složena ze zástupce Úřadu práce, zástupce zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50
% osob se zdravotním postižením, lékař, zástupce neziskových organizací, zástupce
sociálních agentur.
Jestliže odborná pracovní skupina doporučí ke schválení pracovní rehabilitaci pro
konkrétního žadatele, Úřad práce v součinnosti s touto osobou sestaví individuální plán
pracovní rehabilitace s ohledem na zdravotní způsobilost žadatele, schopnost vykonávat
soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci s ohledem na situaci na
trhu práce (§69 odst. 4 zákona o zaměstnanosti).
Pro osoby se zdravotním postižením mohou být organizovány specializované
rekvalifikační kurzy (§ 74 zákona o zaměstnanosti).
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5. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně
možné úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad
práce, podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje,
jimiž je aktivní politika zaměstnanosti realizována jsou zejména rekvalifikace, investiční
pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací
příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelsky
program (§ 104 zákona o zaměstnanosti).
Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu a
hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem. Z těchto prostředků
lze přispívat na programy nebo opatření celostátního a regionálního charakteru a projekty
zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti. Příspěvky nelze poskytnout
organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím (§ 107 zákona o
zaměstnanosti).
Podle směrnice generálního ředitele Úřadu práce České republiky č. 4/2013 bude
Úřad práce nástroji aktivní politiky zaměstnanosti přednostně podporovat ty uchazeče o
zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným
způsobem. Jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle
než 5 měsíců, uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku nebo
péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, a uchazeče o zaměstnání,
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

5.1.

Rekvalifikace

Co je rekvalifikace a kdo jí muže provádět nalezneme v zákoně č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v § 108:
„Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje
i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci
nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace,
zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována
formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího
profesního vzdělávání.
Rekvalifikaci může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zařízení
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s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, škola v rámci
oboru vzdělávání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola
s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, anebo zařízení
se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.“
Rekvalifikace uchazečů nebo zájemců o zaměstnání se uskutečňuje na základě
písemné dohody mezi Úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání. Za
účastníka rekvalifikace hradí Úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout i
příspěvek na úhradu prokázaných nutných výdajů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci
zajišťuje vždy krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa trvalého bydliště uchazeče
nebo zájemce o zaměstnání. Pokud uchazeč nebo zájemce o zaměstnání nedokončí
rekvalifikaci bez vážných důvodů nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání
odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen uhradit Úřadu práce náklady na
rekvalifikaci i ostatní náklady spojené s rekvalifikací, které mu byly vyplaceny (§ 109 zákona
o zaměstnanosti).
Od 01. 01. 2012 umožňuje § 109a zákona o zaměstnanosti uchazečům a zájemcům
o zaměstnání tzv. zvolenou rekvalifikaci. Jedná se o rekvalifikaci, kterou si zabezpečí sám a
za tím účelem si zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a rekvalifikační
zařízení, které má rekvalifikaci provést.
Povinností uchazeče nebo zájemce o zaměstnání je předložit krajské pobočce Úřadu
práce žádost o zvolenou rekvalifikaci a cenu zvolené rekvalifikace. Celková částka, kterou
může Úřad práce za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání vynaložit, nesmí v období tří let
ode dne nástupu na první zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.
V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče nebo zájemce o
zaměstnání na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, může
Úřad práce po úspěšném absolvování uhradit rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace.
Úhradu provede po předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace. Cenu
rekvalifikace může hradit jen po dobu, po kterou je účastník rekvalifikace veden v evidenci
uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Po dobu účasti na zvolené rekvalifikaci nevzniká
uchazeči o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci.

5.1.1. Podpora při rekvalifikaci
Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou
pobočkou Úřadu práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci. O podpoře při rekvalifikaci
rozhodne Úřad práce, uchazeč o zaměstnání o ni nežádá. Podpora se poskytuje po celou
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dobu rekvalifikace, výjimka je pouze u osob, které jsou poživateli starobního důchodu nebo
jsou jim poskytovány dávky nemocenského pojištění nebo jsou ve vazbě (§ 40 a § 44 zákona
o zaměstnanosti).
Výše podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního
výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního základu pojistného u
osoby samostatně výdělečně činné. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 %
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. V případech, kdy u
uchazeče nelze stanovit nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného nebo se jako poslední zaměstnání
posuzuje náhradní doba, stanoví se podpora při rekvalifikaci ve výši 0,14 násobku
z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální
výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém uchazeč o
zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci (§ 50 a § 51 zákona o zaměstnanosti).

5.2.

Společensky účelná pracovní místa

Definici společensky účelných pracovních míst nalezneme v § 113 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:
„Společensky účelnými pracovními místy (dále jen SÚPM) se rozumí pracovní místa, která
zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je
uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.
Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě
s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Na SÚPM může Úřad práce poskytnout příspěvek.“
Výše příspěvku na zřízení jednoho SÚPM může činit maximálně čtyřnásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního
roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může být výše
příspěvku na jedno SÚPM maximálně šestinásobek této průměrné mzdy. Tato výše
příspěvku je možná, pokud míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné
míry nezaměstnanosti v České republice.
Pokud míra nezaměstnanosti dosahuje nebo je vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice, může výše příspěvku dosahovat u jednoho SÚPM
maximálně šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
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předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné
dohody může být výše příspěvku na jedno SÚPM maximálně osminásobek této průměrné
mzdy.
Příspěvek na vyhrazení SÚPM může být poskytován až do výše vynaložených
prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně
pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance. Příspěvek může být
poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.
Vrácení příspěvku na zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné
činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat tuto
činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí (§ 113 odst. 6 zákona o
zaměstnanosti).

5.3.

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti
spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a
komunikací nebo obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo
jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o
zaměstnání. Úřad práce může zaměstnavateli na tato pracovní místa poskytnout příspěvek
až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance, včetně
pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance (§ 112 zákona o
zaměstnanosti).
Někteří uchazeči o zaměstnání zaměňují veřejně prospěšné práce s obecně
prospěšnými pracemi, které patří k alternativním trestům uložených soudem. Ale veřejně
prospěšné práce nejsou trestem, jejich cílem je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o
zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodu
jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do
několika oblastí. Je to zejména žádná nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá
nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení, záznam v rejstříku trestů apod. Veřejně
prospěšné práce umožňují obnovit a získat pracovní návyky a můžou do určité míry fungovat
i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhat sociálně
nepřizpůsobivým osobám integrovat se do společnosti.
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V případě zařazení na veřejně prospěšné práce je na uchazeče o zaměstnání
pohlíženo, jako kdyby nastoupil do klasického pracovního poměru. Jediný rozdíl je v tom, že
zaměstnavatel na toto pracovní místo pobírá finanční příspěvek. Pokud by zaměstnavatel po
12 měsících neobnovil pracovní smlouvu a uchazeči o zaměstnání, který vykonával po tuto
dobu veřejně prospěšnou práci, by podal žádost o podporu v nezaměstnanosti, by vznikl
nárok a podpora v nezaměstnanosti by mu byla přiznána.

5.4.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě
s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o
zaměstnání, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči. Příspěvek lze poskytovat maximálně
na dobu 3 měsíců a může činit maximálně polovinu minimální mzdy (§ 116 zákona o
zaměstnanosti).
Tato forma pomoci může být prospěšná zejména u klientů, kteří končí svůj pobyt
v terapeutické komunitě nebo doléčovacím centru. Klientovi je díky příspěvku umožněno,
aby získal znovu pracovní návyky a začlenil se do pracovního kolektivu.
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6. NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY
Od 1. 1. 2012 se všechny nepojistné sociální dávky vyplácejí na Úřadu práce, který
od obcí přebral výplatu dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvku na péči a
dávek osobám se zdravotním postižením.
Pro uživatele návykových látek je výplata těchto dávek často jediný legální příjem a
kvůli nim jsou ochotni spolupracovat s Úřadem práce i v jiných oblastech, např. při
zprostředkování zaměstnání.

6.1.

Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory (dále jen SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře (dále jen zákon o SSP), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto
zákona se poskytují tyto dávky -

přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na

bydlení, porodné a pohřebné.
Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní pracoviště Úřadu práce České
republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Žádosti o
dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, tyto tiskopisy jsou k dispozici na
pracovištích

Úřadu

práce

nebo

je

možné

je

stáhnout

na

webové

adrese

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp.
Nárok na dávky státní sociální podpory má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní
společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky.
Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po
uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České
republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v
pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž
občanům Evropské unie, pokud zde mají bydliště (§ 3 zákona o SSP).
Dávky SSP zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více
nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina
může pobírat více dávek SSP souběžně. Základem pro stanovení nároku a výši některých
dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum. Při posuzování
nároků na dávky státní sociální podpory se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to
pouze u některých dávek. Příjmy rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory
zahrnují především příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti, dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu
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v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do
rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na
sociální pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění
a udržení podle zákona o daních z příjmů. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v
rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu
osobou společně posuzovanou. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o
SSP.
Nárok na výplatu dávek státní sociální podpory zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne,
za který dávky náleží. U dávek jednorázových, kterými jsou porodné a pohřebné, zaniká
nárok uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku (§ 54 zákona o SSP).

6.1.1. Přídavek na dítě
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný
příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny (§ 17 zákona o SSP). Pro
nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje
i rodičovský příspěvek (§ 51 zákona o SSP).
Přídavek je dle § 18 zákona o SSP vyplácen ve třech výších podle věku
nezaopatřeného dítěte:
a) do 6 let věku 500 Kč,
b) od 6 do 15 let věku 610 Kč,
c) od 15 do 26 let věku 700 Kč.

6.1.2. Příspěvek na bydlení
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě
přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
a)

jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a
koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a zároveň

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města

Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
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Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek jen
jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se, určí Úřad
práce, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná (§ 24 zákona o SSP).
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o
SSP. U všech bytů sem patří také náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění.
Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí
kalendářní čtvrtletí (§ 25 zákona o SSP).
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného
v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady.
Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou
propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy v Kč měsíčně
(§ 26 zákona o SSP)
Počet osob v Počet obyvatel obce
rodině
Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 - 99 10 000 - 49
999

999

obyvatel

obyvatel

do

9

obyvatel

1

7 489

5 964

5 687

4 858

4 665

2

10 750

8 663

8 284

7 150

6 886

3

14 637

11 908

11 412

9 929

9 584

4 a více

18 307

15 017

14 419

12 631

12 214
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999

Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků v Kč měsíčně (§ 26
zákona o SSP)
Počet osob v Počet obyvatel obce
rodině
Praha

nad 100 tis.
obyvatel

50 000 - 99 10 000 - 49
999

999

obyvatel

obyvatel

do

9

999

obyvatel

1

4 396

4 396

4 396

4 396

4 396

2

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

3

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

4 a více

11 615

11 615

11 615

11 615

11 615

Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení jsou platné pro období od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013 (§ 26 zákona o SSP).
Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení
(normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 nebo
v Praze 0,35 (§ 27 zákona o SSP).
Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních
10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších
70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo
upravených bytech. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012 (§ 27a zákona o SSP).

6.1.3. Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let věku tohoto
dítěte, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč (§ 30 odst. 1 zákona o SSP).
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací
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základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč,
rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního
vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto
částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský
příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve
výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte (§ 30 zákona o SSP).
Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek
náleží i v kalendářním měsíci, v němž podle § 30b zákona o SSP:
a) se dítě narodilo,
b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc

v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
c)

osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu,

d) dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
e)

dítě nebo rodič zemřeli,

f)

rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo
bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek

náleží také v případech, kdy:
a) dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo
její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku,
sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
c) zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 6 hodin denně,
d) dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud
jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve
stupni III a IV,
e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo
studuje (§ 31 odst. 3 zákona o SSP).
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Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může
rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na
podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
Jestliže se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě
zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození
ve stejné výši, v jaké náleželo na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit, aby nevznikl
přeplatek na dávce (§ 30a zákona o SSP).

6.1.4. Porodné
Porodné náleží ženě, která porodila své první živé dítě nebo které se současně s
prvně narozeným živým dítětem narodilo další živé dítě nebo děti. Jestliže žena, která dítě
porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla
vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou
hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve
kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Do
rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné náleží
v rodině pouze jednou (§ 44 zákona o SSP).
Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do
trvalé péče nahrazující péči rodičů, za podmínek uvedených v § 44 zákona o SSP - rozhodný
příjem rodiny do 2,4násobku životního minima, jedná se o první dítě nebo současně
narozené děti (§ 45 zákona o SSP).
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě.
Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše
porodného 19 500 Kč (§ 46 zákona o SSP).

6.1.5. Pohřebné
Tato dávka je určena na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je
stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč a náleží osobě, která vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za
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podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý
pobyt na území ČR (§ 47 a 48 zákona o SSP).

6.2.

Hmotná nouze

Hmotná nouze je formou pomoci pro osoby s nedostatečnými příjmy, která by měla
tyto osoby motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.
Systém pomoci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, který vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením
základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
Osobou v hmotné nouzi může být podle § 2 zákona o hmotné nouzi, osoba, která po
odečtení přiměřených nákladů na bydlení, nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže
příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů,
nebo osoba, kterou postihla vážná mimořádná událost (např. povodeň, vichřice,
zemětřesení, požár). Dále může být za osobu v hmotné nouzi považována osoba, která
nemá vzhledem k příjmům a sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky
k úhradě jednorázového výdaje (např. zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních
dokladů, doklady potřebné k přijetí do zaměstnání, úhrada jízdného nebo zaplacení noclehu
v případě ztráty peněžních prostředků), nebo na úhradu nákladů spojených s pořízením
nebo opravou nezbytných základních předmětů, nebo na úhradu nákladů souvisejících se
vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí.
Za osobu v hmotné nouzi je považována i osoba, která je propuštěna z výkonu
zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, nebo je po ukončení
léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny
nebo léčebného zařízení pro léčbu závislosti, nebo je propuštěna ze školského zařízení pro
výkon ochranné či ústavní výchovy nebo pěstounské péče, je osobou bez přístřeší nebo jsou
její práva a zájmy ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Podle § 3 zákona o hmotné nouzi, není v hmotné nouzi osoba,
a) která

není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou

výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání výjimkou
osoby, která je
1. starší 68 let,
39

2. poživatelem starobního důchodu,
3. invalidní ve třetím stupni,
4. osobou

pobírající

peněžité

dávky

nemocenského

pojištění

z důvodu

těhotenství nebo mateřství, nebo rodičem pobírajícím rodičovský příspěvek
nebo pečujícím o dítě, které nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské
škole,
5. osobou pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni I – IV,
6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II – IV,
7. nezaopatřeným dítětem,
8. uznána dočasně práce neschopnou,
9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle
zákona o nemocenském pojištění důvodem rozhodnutí ošetřujícího lékaře o
vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
b) která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla

vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení
zaměstnání, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém
došlo k odmítnutí,
c)

která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,

d) která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem nedosahuje částky

živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění
e)

které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním
povinné školní docházky byla uložena sankce,

f)

která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla
vzata do vazby,

g) které nevznikl nárok na nemocenské dávky proto, že si úmyslně přivodila pracovní

neschopnost, nebo pracovní neschopnost vznikla zaviněnou účastí ve rvačce,
následkem opilosti nebo užitím omamných prostředků, při spáchání trestného činu.
Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že
osoba nebo společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním.
Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a
pohledávek nebo prodejem či jiným využitím majetku. Toto se nevyžaduje u nemovitostí
nebo bytu, který osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení, u motorového vozidla, které
je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jinak nezajistitelné dopravě do zaměstnání nebo do
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školy, u uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem (§ 11 zákona o hmotné
nouzi).
Dávky hmotné nouze jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc.

6.2.1. Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší
nedostatečný příjem osoby nebo společně posuzovaných osob. Vzhledem k tomu, že v praxi
dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má Úřad práce
možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě nebo rodině, pokud po odečtení
přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby nebo rodiny částky živobytí.
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a
jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.
Výše příspěvku na živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na
základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí okruhu společně
posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. U osoby, která je vedena v
evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním
žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovně-právní vztah z
důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané
práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní poměr z obdobného
důvodu, a u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý
kalendářní měsíc, činí výše příspěvku částku existenčního minima případně zvýšenou z
důvodu dietního stravování (§ 21, 23 a 24 zákona o hmotné nouzi).

6.2.2. Doplatek na bydlení
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.
Doplatek na bydlení lze přiznat, s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům, i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem nebo příjem

41

společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky
(§ 33 odst. 2 zákona o hmotné nouzi).
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož
příjem nebo příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na
bydlení nižší než částka živobytí. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na
bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. V
případech hodných zvláštního zřetele může Úřad práce rozhodnout, že za nájemce považuje
pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení.
Nárok na doplatek na bydlení má také nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém
zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na
které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k
úhradě odůvodněných nákladů na bydlení (§ 33 zákona o hmotné nouzi).
Výše doplatku na bydlení se vypočítá tak, že se od částky odůvodněných nákladů na
bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc, snížené o příspěvek na bydlení náležející
za předchozí kalendářní měsíc, odečte částka, o kterou příjem osoby nebo společně
posuzovaných osob včetně vyplaceného příspěvku na živobytí převyšuje částku živobytí (§
35 zákona o hmotné nouzi).
Do odůvodněných nákladů na bydlení se podle § 34 zákona o hmotné nouzi
započítává nájemné, případně obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou
bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu a úhrada prokazatelné
nezbytné spotřeby energií.
V normativní instrukci MPSV č. 10/2013 – Postup v řízení o doplatek na bydlení podle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, je
stanoven doplatek na bydlení v případě terapeutické komunity. Pokud osoba umístěná do
terapeutické komunity užívala před svým nástupem společně s dalšími osobami byt (nyní se
přechodně zdržuje mimo tento byt ze zdravotních důvodů), posuzuje se finanční situace
všech těchto osob. Jestliže je do okruhu těchto společně posuzovaných osob doplatek na
bydlení vyplácen, nelze jej přiznat osobě v terapeutické komunitě. V tomto případě je nutné
prošetřit, zda se osoba před umístěním v terapeutické komunitě v bytě skutečně zdržovala a
zda se tam bude po ukončení léčby vracet. Pokud ne, nelze ji posuzovat společně s těmito
osobami. Osoba v komunitě pak musí prokázat, že před nástupem do komunity byla osobou
bez přístřeší nebo nikde fakticky nebydlela (např. z důvodu drogové závislosti, recidivy), a
musí doložit konkrétní náklady na bydlení v komunitě.
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V této normativní instrukci je také stanoveno, že osoba v terapeutické komunitě nemusí být
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, protože je považována za osobu, která je práce
neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském
pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti.
Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních
10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších
70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo
upravených bytech (§ 35a zákona o hmotné nouzi).

6.2.3. Mimořádná okamžitá pomoc
Dávka mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. § 2 zákona
o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku poskytnout:
1. osoba nesplňuje podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli
nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví,
2. situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, spojena
s vážnou mimořádnou událostí - mimořádná okamžitá pomoc může být
poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové
sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost
vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma, požár nebo jiná
destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše činí
15násobek částky životního minima jednotlivce.
Další situací, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy
osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné
prostředky
-

k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného se zaplacením správního
poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu
nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty
peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu (poskytnuta
částka až do výše jednorázového výdaje),
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-

na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby a k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v
souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na
zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (výše
dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek
nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce)
Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i v případě osob, které nemohou s

ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků úspěšně řešit
svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se o osoby propuštěné z výkonu
vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí
propuštěné ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro
chorobné závislosti, nebo propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné
výchovy nebo z pěstounské péče v 19 letech, nebo osoby bez přístřeší a osoby, jejichž
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě lze poskytnout
dávku až do výše 1 000 Kč, ale součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí
přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce (§ 36 a 37 zákona o hmotné
nouzi).
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7. DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Některé z uživatelek návykových látek mají problémy s fungováním v rodičovské roli.
Často se stane, že je dítě odebráno z rodičovské péče a umístěno v ústavní nebo náhradní
rodičovské péči.

V tomto případě je dobré vědět, že o poručnictví nebo dočasnou

pěstounskou péči může zažádat i blízký příbuzný (např. prarodič dítěte). S ohledem na
sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte může být i této
osobě vyplácena odměna pěstouna. Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče
má pověřená osoba, která uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47d odst. 1
zákona č. 401/2012 Sb.).
Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou
a)

trvá pěstounská péče,

b) trvá péče fyzické osoby, které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě
dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu
trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
c) je osoba vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na
přechodnou dobu,
d) je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje,
e) probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá
vyživovací povinnost (§ 47c zákona č. 401/2012 Sb.).
Nárok na výplatu dávky pěstounské péče vzniká na základě vykonatelnosti
rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby,
která má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na
dávku pěstounské péče a podáním žádosti o přiznání dávky pěstounské péče (§ 47p zákona
č. 401/2012 Sb.).
Výše příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč za kalendářní rok nebo
částku odpovídající jedné dvanáctině za každý kalendářní měsíc, kdy trvala dohoda o
výkonu pěstounské péče (§ 47d zákona č. 401/2012 Sb.).
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Dávkami pěstounské péče jsou
1) příspěvek na úhradu potřeb dítěte
-

nárok má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče, příspěvek se
vyplácí pečující osobě. Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte:
do 6 let věku 4500 Kč,
od 6 do 12 let věku 5550 Kč,
od 12 do 18 let věku 6350 Kč a
od 18 do 26 let věku 6600 Kč (§ 47f zákona č. 401/2012 Sb.).

2) odměna pěstouna
-

nárok má pečující osoba a osoba v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu. Výše odměny závisí na počtu dětí a jejich
zdravotním stavu:
8000 Kč při péči o jedno dítě,
12000 Kč při péči o dvě děti,
20000 Kč, je-li pečováno alespoň o tři děti, nebo je-li pečováno o jedno dítě, které je
osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – IV, nebo jde-li o osobu
v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě,
24000 Kč při péči o jedno dítě, které bylo svěřeno na přechodnou dobu a je závislé
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II- IV (§ 47j zákona č. 401/2012 Sb.).

3) příspěvek při převzetí dítěte
-

nárok má pečující osoba, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku se
posuzuje podle věku dítěte:
do 6 let věku 8000 Kč,
od 6 do 12 let věku 9000 Kč,
od 12 do 18 let věku 10000 Kč (§ 47l zákona č. 401/2012 Sb.).

4) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
-

nárok má osoba, která má v pěstounské péči nejméně tři děti. Výše příspěvku činí 70
% pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 100000 Kč (§ 47m zákona č. 401/2012 Sb.).

5) příspěvek při ukončení pěstounské péče
-

nárok má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to
ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše tohoto
jednorázového příspěvku činí 25000 Kč (§ 47h zákona č. 401/2012 Sb.).
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8. VÝZKUMNÁ ČÁST
8.1.

Cíl výzkumu:

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat informace a dovednosti v problematice
užívání drog mezi pracovníky Úřadu práce České republiky.
Dílčím cílem bylo zjistit spokojenost drogově závislých klientů s přístupem pracovníků
Úřadu práce ČR a se službami, které jsou jim poskytovány.
Práce může být přínosem pro další vzdělávání pracovníků Úřadu práce ČR v oblasti
práce se skupinou uživatelů návykových látek a pro zlepšení poskytovaných služeb.
V současné době nalezneme na webových stránkách krajských poboček Úřadu práce
informace o Regionálních individuálních projektech, které jsou zaměřeny hlavně na skupinu
lidí ve věku nad 50 let nebo skupinu osob, která se vrací po rodičovské dovolené zpět na trh
práce, ale drogově závislým klientům není věnována žádná pozornost.

8.2.

Výzkumné otázky:

1. Jaké jsou znalosti pracovníků Úřadu práce o drogové problematice v České
republice?
2. Jaké jsou znalosti o systému léčebné péče a o uživatelích nelegálních návykových
látek?
3. Jaká jsou specifika práce s drogově závislými klienty v rámci Úřadu práce ČR?
4. Jaká je potřeba v rámci metodiky ÚP ošetřit práci s drogově závislým?
5. Jak jsou drogově závislí klienti spokojeni se službami a přístupem pracovníků Úřadu
práce ČR?

8.3.

Výzkumný soubor:

1. Pracovníci Úřadu práce ČR:
- zprostředkovatelé/zprostředkovatelky ,
- poradci oddělení zprostředkování a poradenství, kteří mají v evidenci mezi uchazeči
o zaměstnání drogově závislé klienty,
- pracovníci informačních a poradenských středisek,
- pracovníci na přepážkách oddělení nepojistných sociálních dávek.
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2. Drogově závislí klienti (podle terminologie Úřadu práce), kteří mají svoji závislost
uvedenou ve spise klienta. Ta je doložena lékařskou zprávou nebo zprávou
z některého zařízení, kam klient dochází nebo přebývá (např. substituční léčba,
komunita, doléčovací program).
Soubor byl vybrán prostým záměrným výběrem. Jak uvádí Miovský (2006), prostý
záměrný výběr spočívá v tom, že bez uplatnění dalších specifických metod či strategií
vybíráme mezi potencionálními účastníky výzkumu toho, který je pro účast ve výzkumu
vhodný a s účastí souhlasí. Prostý záměrný výběr představuje nejjednodušší variantu
metody záměrného výběru.
Na pravidelném setkání metodiků zprostředkování a poradenství byli osobně osloveni
pracovníci krajských poboček s žádostí o spolupráci při dotazníkovém šetření a předání
dotazníků na pracoviště, kde splňují předpoklad pro výběr vhodných respondentů (oslovení
pracovníci mají mezi svými klienty drogově závislé osoby). Předpokládaný počet
navrácených dotazníků byl 3-5 z každé krajské pobočky, tj. celkem 42 – 70 dotazníků.
Z drogově závislých klientů Úřadu práce byli osloveni pro vyplnění dotazníku tři
uchazeči o zaměstnání, kteří mají ve své spisové dokumentaci doloženo lékařské potvrzení
o své závislosti. Tito klienti byli osloveni v průběhu výběrového řízení na pracovní pozici u
zaměstnavatele, který žádal dotaci na vytvoření pracovního místa. Všechny dotazníky byly
vyplněny dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu.

8.4.

Metody získávání a analýzy dat

Pro získání dat od pracovníků Úřadu práce byl použit dotazník, který byl zaslán
zprostředkovatelkám a poradcům z kontaktních pracovišť, kde s drogově závislými klienty
přicházejí nejčastěji do styku, a na oddělení nepojistných sociálních dávek, kde klienti žádají
o různé příspěvky. V dotazníku byly použity uzavřené a otevřené otázky, uzavřené otázky
byly spíše v oblasti mapování znalostí drogové problematiky, otevřené v oblasti metodiky a
specifik práce s klienty.
Pro získání dat od klientů Úřadu práce bylo také využito dotazníku. Dotazník byl
vyplňován bez přítomnosti pracovníka Úřadu práce, který má agendu klienta ve své
kompetenci, aby nedošlo k nepravdivému uvádění informací.
Pro analýzu dat byla použita deskriptivní statistika, která slouží k systematickému,
přehlednému a srozumitelnému utřídění a charakterizování nasbíraných údajů, k vyvozování
smysluplných zevšeobecnění na základě zkoumání dílčích zjištění (Ferjenčík, 2000).
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Výsledky byly zaneseny do tabulek v programu MS Excel 2010. Data byla
zpracována statistickou analýzou a prezentována v podobě tabulek, v zájmu přehledného a
srozumitelného zpracování nebyly zvoleny složité statistické metody.

8.5.

Etická pravidla:

Mezi základní etická pravidla patří respekt a ohled na účastníky výzkumu, právo na
informace, na soukromí a ochranu informací o účastnících výzkumu a právo na odstoupení
z výzkumu (Ferjenčík, 2000). V souladu s těmito pravidly byli všichni respondenti informováni
o účelu výzkumu, dobrovolné účasti bez nároku na odměnu, o anonymitě a možnosti
z výzkumu kdykoli odstoupit.
Každý z respondentů obdržel dotazník společně s obálkou, do které dotazník po
vyplnění vložil. Tím byla zachována anonymita, neboť zpět se vrátily dotazníky bez toho, aby
pracovník pověřený jejich odesláním, mohl nahlížet na uvedené informace. Obálky za
krajskou pobočku byly odeslány výzkumníkovi společně v jedné další obálce.
Respondenti z řad klientů vyplňovali dotazník mimo kontaktní pracoviště, kde probíhá
jejich zprostředkování zaměstnání, aby nedošlo ke zkreslenému uvádění informací pod
vlivem pracovníků Úřadu práce.
I když výzkumník je zaměstnancem Úřadu práce, nemohl žádným způsobem ovlivnit
odpovědi kolegů z krajských poboček, neboť předání dotazníků respondentům bylo v plně
kompetenci oslovených metodiků a vyplněné dotazníky se vrátily zpět v neoznačených
obálkách. V případě klientů Úřadu práce se jednalo o oblast zprostředkování zaměstnání a
výplaty dávek hmotné nouze, ke které nemá výzkumník žádné pracovní povinnosti a nemá
tak žádný důvod k ovlivňování respondentů.

8.6.

Analýza a interpretace zjištěných dat

Se žádostí o vyplnění dotazníků bylo osloveno všech 14 krajských poboček Úřadu
práce České republiky. Na každou pobočku bylo předáno 5 dotazníků pro pracovníky
v oblasti zprostředkování zaměstnání, poradenství a nepojistných sociálních dávek, celkem
se jednalo o 70 dotazníků.
Návratnost dotazníků byla 93 %, zpět se vrátily dotazníky z 13 krajských poboček,
jedna pobočka dotazníky nezaslala ani po urgenci, vysvětlením bylo, že pracovnice, která
má dotazníky u sebe onemocněla a nelze je tedy poslat v požadovaném termínu.
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Celkem dotazník vyplnilo 65 osob – 57 žen (88 % ze všech respondentů) a 8 mužů
(12 %). Průměrný věk respondentů byl 41 let, nejstarším respondentem byl muž ve věku 62
let, nejmladší byla žena ve věku 24 let.

Tabulka č. 1 – Věkové zastoupení respondentů
věk respondentů

počet

%

20 - 29 let

12

18

30 - 39 let

18

28

40 - 49 let

20

31

50 - 59 let

14

21

60 a více let

1

2

Graf č. 1 – Věkové zastoupení respondentů
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Nejvíce zastoupeni byli pracovníci ze zprostředkování zaměstnání, kteří přijdou při
své práci do styku s klienty nejvíce, a to 28 respondentů (43 % ze všech respondentů),
následovali poradci z oblasti zaměstnanosti v počtu 16 respondentů (25 %), pracovníci
nepojistných sociálních dávek

- 12 respondentů (18 %), a pracovníci informačních a

poradenských středisek – 9 respondentů (14 %).
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Tabulka č. 2 – Zastoupení respondentů podle vykonávané činnosti
pracovní činnost

počet

zastoupení v %

zprostředkovatel

28

43

poradce

16

25

pracovník IPS

9

14

pracovník NSD

12

18

Graf č. 2 – Zastoupení respondentů podle vykonávané činnosti
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Podle dosaženého vzdělání bylo nejvíce zastoupeno úplné stření vzdělání
s maturitou – 29 respondentů (45 % ze všech respondentů), následovalo vysokoškolské
vzdělání – 25 respondentů (38 %), 10 respondentů má ukončené bakalářské vzdělání (15 %)
a 1 respondent vyšší odborné vzdělání (2 %).
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Tabulka č. 3 – Respondenti podle dokončeného vzdělání
dokončené vzdělání

počet

zastoupení v %

úplné střední s maturitou

29

45

vyšší odborné

1

2

bakalářské

10

15

vysokoškolské

25

38

doktorské

0

0

Graf č. 3 - Respondenti podle dokončeného vzdělání
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Průměrná délka praxe ve službách Úřadu práce byla v případě pracovníků, kteří
vyplnili dotazník, 9,35 roku. Nejdelší praxi uvedly 3 ženy, a to 22 let, nejkratší praxi měly 4
ženy a 1 muž – 0,5 roku.
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Tabulka č. 4 – Respondenti podle délky praxe na Úřadu práce
délka praxe

počet

zastoupení v %

0 - 5 let

24

37

6 - 10 let

17

26

11- 15 let

8

12

16 - 20 let

9

14

nad 20 let

7

11

Graf č. 4 - Respondenti podle délky praxe na Úřadu práce
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45 respondentů (69 % ze všech) uvedlo, že s drogově závislými klienty běžně
pracuje, 4 respondenti drogově závislého klienta předávají jinému pracovníkovi (6 %), 15
pracovníků s drogově závislými klienty nepracuje (23 %) a 1 respondent (2 %)uvedl, že se
domnívá, že s drogově závislými nepracuje, ale pokud ano, tak o tom neví.
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Tabulka č. 5 – Respondenti pracující s drogově závislým klientem
práce s drogově závislým klientem

počet

zastoupení v %

ano

45

69

předává jinému pracovníkovi

4

6

ne

15

23

ne, pokud ano, neví o tom

1

2
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V první části dotazníku určeného pro pracovníky Úřadu práce jsem hledala odpovědi
na výzkumné otázky – „Jaká jsou specifika práce s drogově závislými klienty v rámci Úřadu
práce ČR?“ a „Jaká je potřeba v rámci metodiky ÚP ošetřit práci s drogově závislým?“.
U některých otevřených otázek respondenti uváděli více možností odpovědí. Při
vyhodnocení jsem zaznamenávala všechny varianty a je proto možné, že některé proměnné
obsahují více než 100 %. Mezi otevřené otázky patřil dotaz na dovednosti, které by
potřebovali pracovníci Úřadu práce získat k práci s drogově závislým klientem, dotaz na
získávání informací o tom, že se jedná o drogově závislého klienta, dotaz na vnímání
překážek při práci s těmito klienty, jakou formou by měla práce s těmito klienty v ideálním
případě probíhat a co by měla obsahovat metodická příručka nebo proškolení pro práci
s těmito klienty. V dotazech na speciální program pro drogově závislé klienty, zda by jim
54

měla být věnována zvýšená péče a zda by při práci s touto klientelou pomohla metodická
příručka nebo proškolení volili respondenti z odpovědí ano/ne. V případě kladných odpovědí
měli popsat svoji představu.
Na dotaz ohledně dostatku dovedností pro práci se závislými klienty odpovědělo 45
respondentů (69 %), že dovednosti nemají, 19 respondentů (29 %) vnímá, že má dostatek
dovedností a 1 respondent (2 %)uvedl, že dovednosti potřebné pro svou práci má a pokud
něco neví, zeptá se odborníků na danou problematiku.
Mezi nejčastější dovednosti, které by potřebovali získat pro svou práci s drogově
závislými klienty, respondenti uváděli způsob komunikace s těmi to osobami – 14 osob
(22 %), psychologická školení a kurzy 6 osob (9 %), jak poznat uživatele návykových látek 5
osob (8 %), informovanost a náhled do drogové problematiky 5 osob (8 %), praxi v práci
s drogově závislými 4 osoby (6 %) a dále po 1 osobě nácvik KBT technik, praxi v krizových
situacích, modelové situace stavů, které mohou nastat při jednání se závislým klientem,
detoxikační metody a práci s výpočetní technikou. 2 respondenti nedovedou posoudit, jaké
dovednosti by potřebovali získat, 7 osob (11 %) neví a 20 nepotřebuje získat žádné
dovednosti (31 %).

Tabulka č. 6 – Dovednosti, které by potřebovali pracovníci Úřadu práce získat pro práci
s drogově závislým klientem
Dovednosti, které by pracovníci Úřadu práce
potřebovali získat
žádné
způsob komunikace
psychologická školení a kurzy
jak poznat uživatele návykových látek
informovanost a náhled do drogové problematiky
praxi v práci s uživateli návykových látek
nácvik KBT technik
praxe v krizových situacích
modelové situace
detoxikační metody
práce s PC
nedovede posoudit
nevím
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počet

zastoupení v %

20
14
6
5
5
4
1
1
1
1
1
2
7

31
22
9
8
8
6
2
2
2
2
2
3
11

Informace, že se jedná o drogově závislého klienta, získává většina pracovníků přímo
od klienta (uvedeno 28x – 43 %) nebo od jeho ošetřujícího lékaře (uvedeno 12x – 18 %).
V odpovědích bylo dále 12x (18 %) uvedeno, že pracovník Úřadu práce pozná drogově
závislého klienta pozorováním jeho chování a z jeho vzhledu, 3 respondenti (5 %) uvedli
získání této informace jakkoli, 3 (5 %) získávají informace od kurátora nebo sociálního
pracovníka, 2 (3 %) z klientova nejbližšího okolí (rodina, přátelé). 17 respondentů informace
nezískává vůbec (26 %).

Tabulka č. 7 – Získání informací o drogové závislosti klienta
Zdroj informací o klientově drogové závislosti
klient přímo
ošetřující lékař
pracovník Úřadu práce z chování a vzhledu klienta
jakkoli
kurátor nebo sociální pracovník
rodina, přátelé
nezískává žádné informace

počet

zastoupení v %

28
12
12
3
3
2
17

43
18
18
5
5
3
26

Na otázku, zda mají na krajské pobočce Úřadu práce pro drogově závislé klienty
připraven nějaký speciální program, odpověděli všichni respondenti shodně (100 %), a to
záporně.
Další část dotazníku byla zaměřena na překážky v práci s drogově závislými klienty.
Žádné překážky nevnímá 16 respondentů (25 %), 1 respondent neví (2 %), 1 respondent to
při své práci nepozná (2 %). 47 respondentů (72 %) překážky vnímá a mezi nejčastější
uvedlo agresivní chování ze strany klientů (19x – 40 %), nespolehlivost (10x – 21 %),
špatnou komunikaci (9x – 19 %), neplnění povinností ze strany klientů (7x – 15 %), nezájem
(5x – 11 %), klienti nevnímají realitu, při jednání pracovník Úřadu práce neví, zda vůbec
chápou a zda si pamatují, co mají dělat (5x – 11 %)), nelze s nimi ze strany Úřadu práce
pracovat (5x – 11 %), neochota spolupracovat ze strany klienta (3x – 6 %), dále problémové
chování, podrážděnost, nepřizpůsobivost, vztah k autoritám, nedochvilnost, neumístitelnost
na trhu práce a neovladatelnost, ale také neinformovanost na straně Úřadu práce (1X –
2 %).

56

Tabulka č. 8 – Překážky v práci s drogově závislým klientem
Překážky v práci
agresivní chování klienta
nespolehlivost
špatná komunikace
neplnění povinností
nezájem
nepamatují si, nechápou, nevnímají realitu
nelze s nimi pracovat (ze strany Úřadu práce)
neochota spolupracovat (ze strany klienta)
neinformovanost na straně Úřadu práce
nevím
žádné

počet

zastoupení v %

19
10
9
7
5
5
5
3
1
1
16

40
21
19
15
11
11
11
6
2
2
25

37 respondentů (59 % ze všech respondentů) se domnívá, že by se těmto klientům
neměla věnovat žádná zvýšená péče, z toho 2 respondenti uvedli, že zvýšenou péči by měli
drogově závislým věnovat především centra a odborníci specializovaní na drogově závislé
klienty. 27 respondentů (41 %) se zvýšenou péčí u těchto klientů souhlasilo, z toho 6 uvedlo,
že neví, jak by měla tato péče probíhat, 3 navrhovali individuální přístup, 2 pomoc při léčbě a
ojediněle se objevily názory na schůzky s pracovníkem Úřadu práce mimo úřední hodiny pro
veřejnost, schůzky s odborníkem na drogovou problematiku, spolupráce s organizacemi,
které se věnují drogově závislým, spolupráce se sociálními pracovníky, léčba, zbavení
závislosti a motivace klienta k životu bez drog, klient musí chtít sám, musí projevit zájem,
projevit více trpělivosti.
Na otázku, jak by měla probíhat práce s drogově závislým klientem v ideálním
případě, odpovědělo „nevím“ 13 respondentů (20 %), 16 (25 %) by volilo individuální přístup,
11 (17 %) spolupráci s jinými pracovišti, která se zabývají touto problematikou, 9
respondentů (14 %) by zvolilo stejný přístup jako ke všem ostatním klientům, 6 (9 %)
navrhuje speciální poradenství, 4 (6 %) častější schůzky s pracovníkem Úřadu práce,
3 (5 %) skupinové akce, 2 (3 %) předání pracovníkovi, který se na drogově závislé klienty
specializuje. Dále se objevují názory, že by se tito lidé měli motivovat ke zbavení závislosti,
přinutit je k léčbě, jednání by mělo probíhat jen ve stavu, kdy nejsou klienti pod vlivem drog,
1 pracovník se domnívá, že s aktivním drogově závislým by měl přicházet opatrovník.
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Tabulka č. 9 – Ideální práce s drogově závislým klientem
Ideální práce s drogově závislým klientem
individuální přístup
spolupráce s jinými pracovišti
speciální poradenství
častější schůzky
skupinové akce
předání pracovníkovi - specialistovi
za přítomnosti opatrovníka
stejný přístup jako k ostatním klientům
nevím
jiné

počet

zastoupení v %

16
11
6
3
3
2
1
6
13
4

25
17
9
5
5
3
2
9
20
6

Vytvoření metodické příručky nebo alespoň proškolení pracovníků Úřadu práce
v drogové problematice by bylo přínosem pro 48 respondentů (74 %), 2 respondenti (3 %)
neví a 15 respondentů (23 %) si myslí, že by jim příručka ani proškolení při jejich práci
nepomohlo.
V případě, že by metodická příručka vznikla, měla by obsahovat kontakty na další
organizace a zařízení, kde se drogově závislými klienty zabývají (uvedeno 14x – 22 %), jak
s těmito klienty komunikovat a na co se při jednání připravit (11x – 17 %), jak se chovat ke
klientovi pod vlivem drog (10x – 15 %), jak poznat, že je klient pod vlivem drogy a kdy hrozí
agresivní chování (8x – 12 %), 9x (14 %) bylo uvedeno, že by respondenti uvítali „návod“ na
práci s touto klientelou. Přínos by respondenti také viděli v příkladech z praxe, kazuistikách,
modelových situacích a v praktickém nácviku situací, které mohou v praxi nastat. 5
respondentů (8 %) i přesto, že s vytvořením příručky souhlasí, odpovědělo, že neví, co by
mělo být jejím obsahem.

Tabulka č. 10 – Obsah metodické příručky nebo školení
Obsah metodické příručky nebo školení
kontakty na další organizace
jak komunikovat a na co se připravit
jak se chovat ke klientovi pod vlivem drogy
jak poznat, že je pod vlivem drogy
návod na práci s drogově závislým klientem
nevím
jiné
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počet

zastoupení v %

14
11
10
8
9
5
8

22
17
15
12
14
8
12

Z odpovědí pracovníků Úřadu práce vyplývá, že si uvědomují, že ve většině případů
(69 %) nemají dostatek dovedností pro jednání s drogově závislými klienty a v 74 % by pro
jejich práci bylo přínosem vytvoření metodické příručky nebo alespoň proškolení, které by jim
poskytlo základní informace o drogové problematice, kontakty na další organizace a jakýsi
návod, jak s drogově závislými klienty pracovat. Pro práci s těmito klienty by nejvíce
potřebovali naučit, jak s nimi komunikovat (22 %), měli by absolvovat psychologická školení
a kurzy (9 %) a být informováni o drogové problematice (8 %). 31 % se domnívá, že žádné
dovednosti získat nepotřebuje. Nadpoloviční většina (59 %) si myslí, že by se těmto klientům
neměla věnovat zvýšená péče, mělo by se k nim přistupovat stejným způsobem jako ke
kterémukoli jinému klientovi Úřadu práce. 72 % vnímá překážky při práci s touto klientelou, a
to nejčastěji ze strany klientů – agrese (40 %), nespolehlivost (21%) nebo špatnou
komunikaci (19 %). Pouze jeden respondent (2 %) viděl jako překážku neinformovanost o
drogové problematice na straně Úřadu práce.
Významnou pomocí by mohlo být i vytvoření poradenského programu, který by se
specializoval na závislé klienty a který by vedl pracovník se znalostí této problematiky.
V současné době se poradenské programy specializují nejvíce na skupinu osob starších 50ti
let a naopak absolventy po ukončení studia, kteří nemají žádnou praxi. Spolupráci s drogově
závislými osobami se pracovníci Úřadu práce zabývají spíše okrajově, tito klienti ve většině
případů dostanou pouze základní informace, neboť, jak vyplývá z odpovědí v dotazníku, se
na ně pohlíží jako na agresivní klienty, se kterými je špatná komunikace a spolupráce, kteří
neplní své povinnosti, jsou nedochvilní a o nabízené služby nemají žádný zájem.
Navrátil (in Kalina, 2003) uvádí, že předpokladem úspěšné sociální práce
s konzumentem drog je právě ochota přijímat klientovo vidění, neřešit klientovy problémy tak,
jak je vnímá pracovník, ale vytvářet prostor pro otevřené vnímání potřeb klienta. Tento
přístup skýtá prostor pro formulaci takových úkolů, které klient může splnit. Pracovník by se
neměl zajímat o historii klienta a příčiny jeho problému, měl by se zaměřit na možné řešení
současné situace klienta. Pokud by si tuto zkušenost pracovníci Úřadu práce uvědomili a
osvojili, ubylo by konfliktních situací, které vznikají ze vzájemného nepochopení
zúčastněných stran.
Druhá část dotazníku měla za úkol odpovědět na otázky „Jaké jsou znalosti
pracovníků Úřadu práce o drogové problematice v České republice?“ a „Jaké jsou znalosti o
systému léčebné péče a o uživatelích nelegálních návykových látek?“
Otázky byly vybrány z modelových otázek k přijímacím zkouškám ke studiu
Adiktologie

a respondenti byli vyzváni, aby na otázky odpovídali bez využití jakýchkoli

zdrojů. Celkem bylo položeno 10 otázek z oblasti drogové problematiky a z oblasti léčby
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uživatelů návykových látek. Respondenti měli označit správnou odpověď, na výběr měli
varianty označené a) b) c) d). V případě, že respondent označil více možností, byla odpověď
vyhodnocena jako chybná.
Na otázku „Léky s účinkem na psychiku může předepisovat“ odpovědělo správně 11
respondentů (17 %). Nejvíce respondentů uvedlo lékaře se speciální atestací – 39 (60 %),
následoval psycholog se speciální atestací – 14 (21 %). Pouze 1 respondent se domníval, že
tyto léky může předepisovat magistr farmacie se speciální atestací (2 %).
Další otázka se týkala osobnosti uživatelů drog. Správně odpovědělo 16 osob
(25 %), nejvíce respondentů se ztotožnilo s odpovědí, že osobnost vykazuje většinou rysy
asociální psychopatie – 37 (57 %). 10 respondentů (15 %) uvedlo, že osobnost nevykazuje
většinou žádnou poruchu a 2 respondenti (3 %), že vykazuje většinou nižší IQ.
Typy služeb pro uživatele návykových látek správně určilo 42 respondentů (65 %), 11
osob (17 %) se domnívá, že se jedná o komunitní plánování, terapeutickou komunitu a
náhradní rodinnou péči, a 12 osob (18 %) uvedlo komunitní plánování, časnou intervenci a
sociální rehabilitaci.
Správnou odpověď na otázku, co je cílem primární prevence zneužívání návykových
látek, označilo pouze 5 respondentů (8 %). Nejvíce se jich shodlo na varování společnosti
před nebezpečím nezákonných drog – 39 (60 %), 9 respondentů (14 %) uvedlo snížení
poškození způsobeného drogami a 12 (18 %) snížení dostupnosti drog na nezákonném trhu.
V otázce nízkoprahových služeb měla většina dotázaných jasno, správně odpovědělo
50 respondentů (77 %). 13 (20 %) se domnívá, že se jedná o služby organizované
dobrovolníky, většinou bývalými uživateli drog po léčbě v terapeutické komunitě, a 2
respondenti (3 %) uvedli, že jsou to služby zajišťované městskou policií pro dočasné
umístění intoxikovaných osob.
U substituční léčby se respondenti rozdělili na dvě skupiny 30 (46 %) odpovědělo
správně, že používá pouze u závislosti na heroinu a jiných opiátech, 30 (46 %) odpovědělo,
že se používá u všech typů závislostí na nelegálních drogách. 3 respondenti (4 %) uvedli, že
nemohou odpovědět, protože nevědí, co je substituční léčba. 1 respondent (2 %) si myslí, že
substituční léčba není zatím v naší zemi legální a 1 (2%), že má velmi sporné léčebné
účinky.
Na otázku, jak dlouho trvá dobrovolná léčba závislých na alkoholu a nezákonných
drogách na specializovaném oddělení nemocnice nebo léčebny v ČR, uvedlo 60 dotázaných
(92 %) správnou odpověď. 2 respondenti (3 %) označili, že se jedná maximálně o 5 týdnů a
3 (5 %) tak dlouho, dokud znalecká komise neoznámí příslušnému soudu, že závislost
ustoupila a není nebezpečí recidivy.
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Děti uživatelů návykových látek jsou rizikovou skupinou – takto správně odpovědělo
59 respondentů (91 %). 6 respondentů (9 %) se domnívá, že by děti měly být rodičům včas
odebrány.
Zřizovatele terapeutických komunit pro drogově závislé správně označilo 50
respondentů (77 %), 8 (12 %) uvedlo, že zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních
věcí, 6 osob (9 %) považuje za zřizovatele Radu vlády pro koordinaci drogové politiky a 1
respondent (2 %) okresní úřad.
Za častou komplikaci při užívání stimulačních drog označilo nejvíce dotázaných – 26
(40 %), sníženou toleranci vůči dávkám návykové látky, 11 (17 %) se domnívá, že jde o
pocity viny, studu a debaklu, a 12 (18 %), že jde o zvýšenou frustrační toleranci vůči pocitům
vztahovačnosti a pronásledování. Správnou odpověď uvedlo 16 respondentů (25 %).

Tabulka č. 6 – Souhrn správných a špatných odpovědí z dotazníku
Číslo otázky
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

správná odpověď

11

16

42

5

50

30

60

59

50

16

špatná odpověď

54

49

23

60

15

35

5

6

15

49
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Z označených odpovědí v dotazníku vyplývá, že pracovníci Úřadu práce nemají
v drogové problematice a léčebné péči uživatelů návykových látek dostatečné znalosti.
Nejvíce správných odpovědí bylo v otázkách, které se dotýkaly oblastí, se kterými se během
své práce setkávají (např. délka léčby u klientů – na tuto dobu dokládá klient omluvenku své
nepřítomnosti, nízkoprahové služby a terapeutické komunity – v některých městech je
intenzivní spolupráce s neziskovými organizacemi). Nejvíce znalostí by bylo třeba doplnit
v oblasti léčebné péče, 3 pracovníci Úřadu práce nevěděli, co je substituční léčba, a jen 11
správně, že léky s účinkem na psychiku může předepsat i lékař bez speciální atestace.
V odpovědích se odrážel také přístup k drogově závislým klientům. O uživatelích drog
si většina (57 %) myslí, že se jedná o osobnosti s rysy asociální psychopatie a jen 16 osob
(25 %) vidí v užívání drog rysy nezralosti a traumatizace.

8.6.1. Spokojenost drogově závislých klientů se službami a přístupem
pracovníků Úřadu práce ČR
Poslední výzkumnou otázkou byla spokojenost drogově závislých klientů se službami
a přístupem pracovníků Úřadu práce ČR.
Tato otázka byla použita k dokreslení tématu a pilotnímu šetření, jejím cílem nebylo
provádět analýzu potřeb drogově závislých klientů Úřadu práce. Z tohoto důvodu byli vybráni
záměrným účelovým výběrem a o vyplnění dotazníku požádáni tři uchazeči o zaměstnání,
kteří jsou vedeni v evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky pro hlavní město
Prahu. Všichni respondenti mají ve své spisové dokumentaci doloženu lékařskou zprávu,
která potvrzuje jejich závislost.
Pro sběr dat byl použit dotazník, který obsahoval uzavřené otázky na spokojenost se
službami a přístup pracovníků Úřadu práce ke klientům. Zvolena byla možnost odpovědí
ano/ne, pokud chtěl respondent vyjádřit svůj názor na nespokojenost se službami Úřadu
práce, přístupem pracovníků, nabízenými službami nebo znalostí pracovníků z oblasti
drogové problematiky, měl v dotazníku možnost tak učinit. Otevřená otázka byla pouze na
navrhované změny v přístupu pracovníků Úřadu práce ke klientům.
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Tabulka č. 7 – Respondenti využívající služby Úřadu práce ČR
délka
užívaná
Pohlaví věk droga
respondent 1 žena

25

opiáty

sociální

evidence

opakovaná

délka užívání situace

na ÚP

evidence

8 let, 2x léčba dobrá

cca 1 rok

ano - 4x

špatná

6 měsíců

ano - 11x

špatná

3 roky

ano - 9x

23
respondent 2 muž

49

pervitin

let,

léčba
18

respondent 3 muž

33

opiáty

4x

let,

léčba

2x

Mezi respondenty byla 1 žena a 2 muži, průměrný věk byl 36 let. 2 respondenti
užívají opiáty, 1 respondent pervitin, všichni patří k dlouhodobým uživatelům, průměrná
délka jejich užívání je 16 let. 2 respondenti uvedli, že jejich současná sociální situace je
špatná, 1 respondent má sociální situaci dobrou. Průměrná délka jejich současné evidence
na Úřadu práce je 1,5 roku. Všichni respondenti uvedli, že nejsou vedeni v evidenci
uchazečů o zaměstnání poprvé, jedná se o opakované evidence a jejich průměr činí 8.
Na dotaz, co je přivedlo k rozhodnutí využít služeb Úřadu práce, uvedli 2 respondenti,
že to byla především výplata sociálních dávek, 1 respondent uvedl kromě sociálních dávek i
to, že mu skončila sankce po předchozím vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a
platbu zdravotního pojištění. 1 respondent odpověděl, že neví, nepřemýšlel nad tím.
Všichni respondenti využívají především služeb zaměstnanosti a poradenství, dávek
hmotné nouze. 1 z respondentů uvedl, že využil i možnosti rekvalifikace a dávek státní
sociální podpory.
2 respondenti jsou s těmito službami spokojeni, 1 je nespokojený, a to z důvodu, že
se setkává s nepříjemnými lidmi a musí čekat ve frontě, než na něj přijde řada.
Poskytované informace od pracovníků Úřadu práce jsou srozumitelné pro 2
respondenty, 1 respondent se domnívá, že srozumitelné nejsou.
Co se týká nabízených služeb, o které klient nežádal, ale které by mu mohly být
nápomocné při řešení jeho životní situace, uvedli 2 respondenti, že jim byla nabídnuta
rekvalifikace, z toho jeden klient prošel speciálním poradenstvím (Job club) a bylo mu
vysvětleno, jak požádat o dávky hmotné nouze. 1 respondent uvedl, že mu žádná služba, o
kterou nežádal, nebyla nabídnuta.
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Všichni respondenti se shodli, že by pro ně nebylo přínosem, kdyby Úřad práce
poskytoval poradenství pro skupinu klientů vytvořenou jen z drogově závislých osob. Mezi
důvody, proč by to přínos nebyl, uvedli, že nechtějí být zařazeni mezi tyto lidi, 1 respondent
uvedl, že neví.
Spokojenost s přístupem pracovníků Úřadu práce není ze strany 1 respondenta, který
uvedl jako důvod své nespokojenosti to, že pracovníky nezajímá. 2 respondenti jsou
s přístupem pracovníků spokojeni.
2 respondenti se domnívají, že pracovníci Úřadu práce mají dostatečné znalosti
z drogové problematiky a snaží se jich využít při práci se závislými klienty, ale jen někteří
(odpověď – jak kdo). 1 respondent se domnívá, že dostatečné znalosti nemají, ale když měl
odpovědět proč, nevěděl.
Změny, které by navrhovali v přístupu ke klientům ze strany pracovníků Úřadu práce,
byly větší dávky, míň papírování a 1 respondent nenavrhl žádné.
Přes limit nízkého počtu respondentů z dotazníků vyplývá, že drogově závislí klienti
využívají pouze nejznámější služby Úřadu práce, kterými jsou zprostředkování zaměstnání,
poradenství a výplata sociálních dávek. S těmito službami jsou většinou spokojeni, jen by
bylo třeba změnit přístup ke klientům, a to zejména chováním a poskytováním potřebných
informací. Výši dávek a méně „papírování“ bohužel ovlivnit nemohou, tyto věci jsou dány
zákonem.
Službou, která byla klientům nabízena ke zlepšení jejich situace, byla ve
všech případech rekvalifikace. U některých klientů by však bylo lepším řešením nabídnutí
některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nebo pracovní rehabilitace vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu.
Žádný z respondentů neviděl přínos v tom, kdyby Úřad práce poskytoval poradenství
pro skupinu osob vytvořenou jen z drogově závislých. S touto skupinou nechtějí být
spojováni a je předpoklad, že by tuto službu nevyužili.
S přístupem pracovníků Úřadu práce jsou většinou spokojeni, poskytované informace
jsou pro ně srozumitelné, znalosti z drogové problematiky mají podle jejich názoru
dostatečné.
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9. DISKUZE
Znalosti pracovníků Úřadu práce se odvíjeli od situací z praxe, v otázkách typu
služeb, nízkoprahových služeb, délky léčby, zřizovatelů terapeutických komunit a dětí
uživatelů návykových látek uváděli většinou správně odpovědi, pravděpodobně protože tyto
skutečnosti se svými klienty často řeší a spolupracují s odborníky z těchto oblastí. I přesto
v otázce dětí uživatelů návykových látek mě zaujalo 6 odpovědí, že by měly být tyto děti
rodičům včas odebrány. Všech 6 respondentů byly ženy s delší praxí na Úřadu práce, z toho
ve třech případech se jednalo o pracovnice nepojistných sociálních dávek. Tato informace je
překvapující, neboť na všech školeních sociálních pracovníků je zdůrazňována právě nutnost
pobytu dítěte v rodině, pokud tedy nedochází ke zneužívání, násilí nebo vykořisťování. Což
poukazuje na oblast postojů, kterým není v rámci vzdělávání pracovníků věnována
dostatečná pozornost.
Co se týká hodnocení znalostí pracovníků, nedostatečné odpovědi byly z oblasti
léčby a prevence. 3 pracovníci na otázku neodpověděli z důvodu, že nevěděli, co je
substituční léčba, a téměř polovina (46 % respondentů) se domnívala, že substituční léčbu
lze použít u všech typů závislostí na nelegálních drogách. Nejasnosti se objevily i u
předepisování léků s účinkem na psychiku. Nejvíce respondentů se domnívalo, že je může
předepisovat pouze lékař se speciální atestací. Zřejmě si neuvědomili, že se jedná o léky,
které běžně předepisuje obvodní lékař, např. Diazepam, Lexaurin nebo Prozac. Nejméně
správných odpovědí bylo v otázce, co je cílem primární prevence - jen 8 % respondentů.
Většina (60 %) se přiklonila k možnosti varování společnosti před nebezpečím nezákonných
drog, následoval názor (18 %), že cílem je snížení dostupnosti drog na nezákonném trhu.
Zde by bylo třeba vzdělání pracovníků Úřadu práce doplnit, vysvětlit, co je primární prevence
a jak se liší od prevence sekundární a terciární. Velkým problémem je pro některé
pracovníky osobnost uživatele drog. 57 % respondentů vidí v klientovi osobnost s rysy
asociální psychopatie, jen 25 % odpovědělo, že tito klienti vykazují rysy nezralosti a
traumatizace. Je patrné, že většina na závislého klienta nepohlíží jako na nemocného,
kterým ve skutečnosti je, ale jako na nepřizpůsobivou, agresivní osobu, která vyvolává
konflikty. Tato skutečnost pramení z nedostatku informací a nedostatku vzdělání směrem
k pochopení problematiky a postojů k uživatelům návykových látek.
V dotazníku pracovníci Úřadu práce (45 osob – 69 %) uvedli, že nemají dostatek
dovedností pro práci s drogově závislými klienty. Při své práci vnímají překážky, které
pramení spíše z neznalosti problematiky a z nepochopení klientovy situace. Nejčastěji
zmiňovanými překážkami byly agresivita, nespolupráce, neplnění povinností, nezájem. Na
druhé straně v dotazníku klienta byla uvedena informace, že se pracovník, který má jeho
agendu na starosti, o něj nezajímá. Jestliže by došlo ke správnému navázání kontaktu a
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identifikaci potřeb klienta, nemuselo by docházet ke konfliktním situacím a spolupráce by
určitě fungovala lépe. Podle Distančního poradenství (2004) ve skutečnosti nejsou žádní
problémoví klienti, jsou jen klienti nároční, nepřesně nebo nejasně se vyjadřující, nejistí nebo
postrádající zájem. Nejlepší způsob, jak s nimi jednat je klást přesné otázky. Tím se
vyhneme nepochopení. V případě, že protistrana odmítá vést konstruktivní hovor, stále křičí,
uráží nebo má neadekvátní poznámky, je třeba zůstat v klidu a obrnit se trpělivostí. Určitě to
je velmi náročné, ale je to nejlepší způsob, jak se vyhnout tomu, aby celá situace nebyla
ještě horší.
59 % respondentů z řad pracovníků Úřadu práce se domnívá, že by se drogově
závislým klientům neměla věnovat zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání nebo při
poradenství. Přístup k těmto klientům by měl být stejný jako ke všem dalším klientům, kteří
využívají služeb Úřadu práce. Stejný názor měli i všichni respondenti z řad klientů. Tam
ovšem hrál roli jiný důvod – nechtějí být zařazeni mezi ostatní drogově závislé. Pracovníci,
kteří se přiklonili k věnování zvýšené péče pro tyto klienty, navrhovali možnosti individuálního
poradenství, spolupráci s dalšími organizacemi, které se specializují na drogově závislé,
nabízení aktivit, na které klient ve svém stavu stačí, nebo častější schůzky s pracovníkem
Úřadu práce. V odpovědích se také objevuje požadavek na pracovníka, který by měl dost
relevantních informací o drogové problematice a uměl s těmito klienty jednat.
Millerová (2011, s. 128) uvádí, že „závislí jedinci mají tendence posouvat hranice
vzájemných vztahů s druhými lidmi a zároveň se omlouvat za své chování ve snaze vyhnout
se jeho důsledkům. Při práci se závislými klienty proto musí mít poradce jasno a být
nekompromisní ohledně těchto hranic a důsledků chování klientů. Pokud poradce závislému
klientovi tyto hranice jasně nevymezí, poradenství se mine účinkem… … Jedním z hlavních
problémů při práci se závislými jedinci může být náročnost vzájemné interakce, jež se s touto
skupinou klientů pojí.“ Pracovníci Úřadu práce by měli při své práci s těmito klienty stanovit
jasná pravidla, která by však neměla klienty odrazovat. Je třeba, aby klienti pochopili, že
zprostředkování zaměstnání, ale i jiné aktivity, není možné učinit ihned ze strany Úřadu
práce, ale je třeba vzájemné spolupráce a hlavně aktivity ze strany klienta.
V současné situaci by mohla pomoci i metodická příručka nebo možnost proškolení.
74 % respondentů si myslí, že by to pro ně bylo přínosem a pomohlo by to při jejich práci.
V návrhu proškolení se nejčastěji objevovala možnost modelových situací, které mohou
nastat při jednání s klientem, požadavkem bylo, aby školil někdo z praxe, kdo s těmito klienty
umí jednat, jako příklad byli uvedeni odborníci z K-centra. Dalším návrhem bylo - pro školení
i příručku - jak poznat, že se jedná o drogově závislého klienta, že je při jednání pod vlivem
drogy, jak se v této situaci zachovat a jak s ním komunikovat, zkrátka takový návod na práci
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se závislým klientem. Součástí by měly být také kontakty na další organizace, které se
závislými na nelegálních, ale i legálních látkách zabývají.
Spolupráce s organizacemi, které se zabývají problematikou uživatelů návykových
látek, by byla výhodná pro obě strany. Pracovníci těchto organizací mají prostor pro jednání
s klientem, mohou mu například pomoci s hledáním vhodné rekvalifikace nebo dalším
vzděláváním, Úřad práce má zase možnost tuto aktivitu zaštítit po finanční stránce.
Přínosem by bylo i vzájemné proškolování pracovníků, kteří by tak měli přístup k potřebným
informacím.
Podle statistiky Úřadu práce ČR na www.portal.mpsv.cz bylo k 30. 9. 2012 evidováno
493 185 uchazečů o zaměstnání, ve stejném období v roce 2013 to bylo již 557 058
uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost stále roste a je tedy
pravděpodobné, že bude přibývat i závislých klientů, mělo by se s informovaností
pracovníků, kteří pracují s klienty, začít v co nejkratší době. Jen tak bude možné předejít
zbytečným konfliktům. V současné době poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
příspěvky

pro

různé

projekty,

které

podporují

transformaci

a

posilování

služeb

zaměstnanosti, vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podporu
spolupracujících organizací. Určitě by bylo přínosem, kdyby některý ze žadatelů o příspěvek
předložil projekt, ve kterém by se zaměřil na nutnost proškolení zaměstnanců Úřadu práce
v drogové problematice, výstupem projektu by mohla být metodická příručka pro všechny
zaměstnance a obsah vzdělávacích kurzů pro pracovníky, kteří by se této problematice
věnovali při své práci. Toto by mohla být například výzva pro neziskové organizace
zabývající se oblastí drogových závislostí.
Významnou pomocí by mohlo být vytvoření dalšího typu poradenského programu Job
club, který by se specializoval na závislé klienty a který by vedl pracovník se znalostí této
problematiky. Závislí klienti jsou zařazováni do skupin s ostatními klienty, ale v některých
případech to není pro skupinu přínosem. Když dojde k zařazení tohoto klienta například do
skupiny pro mladistvé a absolventy, může ostatní účastníky ovlivňovat svým chováním. Při
zařazení do jiných skupin zase vznikají konflikty mezi klienty, neboť zcela jiné problémy má
ten, který má dobré sociální zázemí, fungující rodinu a řeší jen svoji nezaměstnanost, než
ten, který se potýká se svojí závislostí, která mu tyto jistoty sebrala.
Dále by bylo třeba udělat některé změny v zákoně o zaměstnanosti. V současné
době v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nalezneme
právní úpravu zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením. Je na zvážení, zda by mělo být pamatováno i na osoby znevýhodněné sociálně,
a neošetřit zvýhodnění zaměstnavatelů i v případě této skupiny.
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Klientům Úřadu práce by zajisté pomohla také úprava v § 5 v zákoně č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, kdy by se změnila adresa místa trvalého pobytu pouze na adresu, kde
se skutečně zdržuje (stejně jako je to u občanů Evropské unie) a tím by bylo možné i zrušení
§ 28 (žádost o přestěhování evidence do místa skutečného pobytu). Nyní dochází
k situacím, že klient, který se například dostane do léčby v jiném místě republiky než je jeho
trvalé bydliště, má problém podat žádost o zařazení do evidence, z tohoto důvodu se mu
zvětšuje dluh na zdravotním pojištění a znemožňuje se mu výplata dávek hmotné nouze.
V současné době funguje systém evidence klientů na celorepublikové databázi a nemůže
dojít k situaci, že by některý klient pobíral např. dávky v několika městech, jak se to stávalo
v době, kdy byly databáze pouze lokální. Tuto změnu se snažili pracovníci Úřadu práce
prosadit již od vzniku Úřadu práce České republiky v dubnu 2011, ale zatím neúspěšně.
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10.

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou znalosti pracovníků Úřadu práce o drogové
problematice v České republice, o systému léčebné péče a o uživatelích nelegálních
návykových látek, jaká jsou specifika práce s drogově závislými klienty v rámci Úřadu práce
ČR a zda je potřeba tuto práci nějakým způsobem ošetřit v rámci metodiky. Jedním z úkolů
bylo zjistit, jak jsou drogově závislí klienti spokojeni se službami a přístupem pracovníků
Úřadu práce ČR.
V rámci teoretické části jsou popsány služby, které Úřad práce nabízí svým klientům,
se zřetelem na využití těchto služeb u uživatelů návykových látek. Z výzkumu vyplynulo, že
klienti většinou využívají pouze zprostředkování zaměstnání a výplatu sociálních dávek. Tyto
služby jsou spolu spjaty a klient, který není veden mezi uchazeči o zaměstnání mimo
výjimek, by neměl nárok na výplatu sociálních dávek. Další služby, které by mu mohly při
uplatnění na trhu práce pomoci, nevyhledává. Je na zvážení, zda tak činí z nezájmu nebo
pro nedostatek informací.
Ve výzkumné části bylo cílem zmapovat znalosti a dovednosti v problematice užívání
drog mezi pracovníky Úřadu práce a k dokreslení tématu zjistit spokojenost drogově
závislých klientů se službami a přístupem pracovníků Úřadu práce. Data byla získána
pomocí dotazníků, vyhodnocena deskriptivní statistikou. Dotazník vyplnilo 65 pracovníků ze
13 krajských poboček Úřadu práce, převážnou většinu tvořily ženy (57 osob – 88 %).
Průměrný věk respondentů byl 41 let, nejvíce byli zastoupeni respondenti s úplným středním
vzděláním s maturitou (29 osob – 45 %), pracovníci zprostředkování (28 osob – 43 %) a
s délkou praxe ve službách Úřadu práce do 5 let (24 osob – 37 %).
Z výzkumu vyplynulo, že pracovníci Úřadu práce (69 %) nemají dostatek dovedností
pro práci s drogově závislými klienty a potřebovali by tyto dovednosti získat. Mezi nejvíce
potřebné patří způsob komunikace s těmito klienty (22 %), psychologická školení a kurzy
(9 %), jak poznat uživatele návykových látek (8 %) a informace a náhled do drogové
problematiky (8 %).
Všichni respondenti odpověděli záporně na otázku, zda mají pro drogově závislé
klienty připraven speciální program.
Překážky v práci s drogově závislými klienty vidí 72 % respondentů, nejčastěji tak
vnímají agresivní chování ze strany klienta (40 %), nespolehlivost (21 %) a špatnou
komunikaci ze strany klienta (19 %). Tyto překážky by bylo možné odstranit změnou přístupu
ke klientovi, pochopením jeho situace.
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Většina respondentů (59 %) se domnívá, že by se těmto klientům neměla poskytovat
zvýšená péče, práce by měla v ideálním případě probíhat individuálně (25 %), 14 % by
zvolilo stejný přístup jako ke všem ostatním, kteří využívají služeb Úřadu práce.
Vytvoření metodické příručky nebo alespoň proškolení pro práci s drogově závislým
klientem by bylo přínosem pro 74 % respondentů. Obsahovat by měla kontakty na další
zařízení, které se drogově závislým klientům věnují (22 %), rady, jak s těmito klienty
komunikovat (17 %), jak poznat, že je klient pod vlivem drogy (12 %).
V dotazníku byly dále uvedeny otázky z modelových otázek k bakalářským přijímacím
zkouškám ke studiu Adiktologie. Celkem bylo položeno 10 otázek a respondenti byli vyzváni,
aby odpovídali bez využití jakýchkoli zdrojů. Nejvíce správných odpovědí bylo v oblastech,
se kterými se pracovníci Úřadu práce setkávají v průběhu svojí práce. Nejvíce správných
odpovědí bylo na otázku délky dobrovolné léčby závislých na alkoholu a nezákonných
drogách na specializovaném oddělení nemocnice či léčebny v ČR (92 %) a na děti uživatelů
návykových látek (91 %). Nejvíce špatných odpovědí bylo na otázku co je cílem primární
prevence zneužívání návykových látek (92 %) a kdo může předepisovat léky s účinkem na
psychiku (83 %).
Pro zjištění spokojenosti drogově závislých klientů se službami a přístupem
pracovníků Úřadu práce bylo použito dotazníku s uzavřenými otázkami. Pokud chtěl
respondent odpověď rozvést, měl v dotazníku prostor pro napsání svého názoru. Vzhledem
k tomu, že v tomto případě šlo pouze o dokreslení tématu, jak vidí služby a pracovníky Úřadu
práce je, který jich klienti, byli osloveni pouze tři respondenti z kontaktních pracovišť krajské
pobočky pro hlavní město Prahu. Průměrný věk respondentů byl 36 let, průměrná délka
jejich užívání byla 16 let, průměrná délka jejich současné evidence na Úřadu práce je 1,5
roku, všichni jsou v evidenci opakovaně.
Z dotazníků vyplynulo, že drogově závislí klienti využívají pouze zprostředkování
zaměstnání a výplatu dávek hmotné nouze. S těmito službami jsou spokojeni, většinou jsou
spokojeni i s přístupem pracovníků, 1 respondent se domníval, že pracovníky Úřadu práce
nezajímá a že mu nemohou v jeho situaci pomoci. Tento názor se shoduje s výzkumem
v rámci projektu „Analýza potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich
uplatnitelnosti na trhu práce“ (Miovský, 2006)
Všichni respondenti shodně odpověděli, že by pro ně nebylo přínosem poradenství
poskytované pro skupinu složenou z drogově závislých osob.
Získaná data z výzkumu lze shrnout v následujících doporučeních:
-

vytvořit návrh metodické příručky pro pracovníky Úřadu práce, kteří pracují s drogově
závislými klienty,
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-

vytvořit návrh obsahu proškolení všech pracovníků v oblasti drogové problematiky, je
na uvážení, zda by proškolení mělo probíhat zážitkovou formou nebo e-learningem,

-

vytvořit nový typu poradenského programu Job club, který by se specializoval na
závislé klienty a který by vedl pracovník se znalostí této problematiky,

-

snažit se o provedení legislativních změn v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
které by měly vliv na zaměstnávání osob sociálně znevýhodněných a snadnější
zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
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Příloha č. 1 – Dotazník pro pracovníky Úřadu práce
Milé kolegyně a kolegové,
pracuji na bakalářské práci, jejímž cílem je zmapovat problematiku užívání drog v rámci Úřadu práce
ČR. Chtěla bych Vás proto požádat o vyplnění dotazníku, který bude využit pouze pro účely této práce.
V první části naleznete otázky, které mi pomohou zjistit, jak se v současné době přistupuje k drogově
závislým klientům na Úřadu práce. Otázky ve druhé části slouží ke zjištění vzdělávacích potřeb.
Šetření je anonymní, neuvádějte nikde svoje jméno!
Na krajských pobočkách budou dotazníky předány pracovníkům, kteří s výše uvedenými klienty
přicházejí do styku nejčastěji tak, aby byla zastoupena pracoviště zprostředkování zaměstnání,
poradenství i nepojistných sociálních dávek.
Vyplněné dotazníky, prosím, vložte do přiložené obálky a předejte svému metodikovi, který je společně
za příslušnou krajskou pobočku zašle na adresu:
Ilona Mňuková, krajská pobočka hl. m. Prahy, Domažlická 11, 130 00 Praha 3.
Děkuji za spolupráci.

1.

Pohlaví:
a)

Žena

b)

Muž

2.

Věk:

3.

Vzdělání:
a)

Úplné střední všeobecné nebo odborné s maturitou

b)

Vyšší odborné vzdělání

c)

Bakalářské

d)

Vysokoškolské

e)

Doktorské

4.

Délka praxe ve službách Úřadu práce ČR: …………. Let

5.

Na ÚP pracuji jako:
a)

Zprostředkovatel/zprostředkovatelka

b)

Poradce/poradkyně
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6.

7.

c)

Pracovník IPS (Informační a poradenské středisko)

d)

Pracovník/pracovnice nepojistných sociálních dávek

Pracujete s drogově závislými klienty?
a)

Ano

b)

Ne, ale předávám je jinému pracovníkovi

c)

Ne

Vnímáte, že máte dostatek dovedností pro práci s touto cílovou skupinou?
a)

Ano

b)

Ne

8.

Jaké dovednosti byste popř. potřeboval získat?

9.

Jak získáváte informace, že se jedná o drogově závislého klienta?

10.

Máte pro tyto klienty připraven nějaký speciální program?
a)

Ano, jaký? (Prosím, popište)

b)

Ne

11.

Jaké vnímáte překážky při práci s těmito klienty (uživateli drog)? (Prosím, popište)

12.

Měla by se této skupině klientů věnovat zvýšená péče?
a)

Ano, jaká? (Prosím, popište)
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b)
13.

Ne

Jakou formou by měla v ideálním případě práce s touto klientelou probíhat? (Prosím,

rozepište)

14.

Myslíte si, že by Vám při práci s drogově závislými klienty pomohla metodická příručka

nebo alespoň proškolení?

15.

a)

Ano

b)

Ne

Pokud ano, co nejdůležitějšího by měla příručka nebo proškolení obsahovat? (Prosím,

rozepište)

Prosím, odpovězte na následující otázky bez využití jakýchkoliv zdrojů:
1. Léky s účinkem na psychiku může předepisovat:
a)
Psycholog se speciální atestací
b)
Magistr farmacie se speciální atestací
c)
Lékař se speciální atestací
d)
Lékař bez speciální atestace
2. O osobnosti uživatelů drog platí:
a)
Osobnost většinou vykazuje rysy nezralosti a traumatizace
b)
Osobnost většinou vykazuje rysy asociální psychopatie
c)
Osobnost většinou vykazuje nižší IQ
d)
Osobnost většinou nevykazuje žádnou poruchu
3. Služby pro uživatele návykových látek a závislé zahrnují tyto typy služeb:
a)
Komunitní plánování, terapeutická komunita, náhradní rodinná péče
b)
Náhradní rodinná péče, léčba, sociální rehabilitace
c)
Komunitní plánování, časná intervence, sociální rehabilitace
d)
Časná intervence, léčba, sociální rehabilitace
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4. Cílem primární prevence zneužívání návykových látek je:
a)
Varovat společnost před nebezpečím nezákonných drog
b)
Snížit poškození způsobená drogami (přístup Harm Reduction)
c)
Podpořit, aby se mladý člověk užívání návykových látek vyhnul vůbec nebo aspoň jejich
užívání odložil do pozdějšího věku
d)
Snížit dostupnost drog na nezákonném trhu
5. Nízkoprahové služby jsou:
a)
Služby vedené samosprávou klientů bez přístupu odborných pracovníků
b)
Odborné služby, které je možné vyhledat bez doporučení a uvedení osobních údajů
c)
Služby organizované dobrovolníky, většinou bývalými uživateli drog po léčbě v terapeutické
komunitě
d)
Služby zajišťované městskou policií pro dočasné umístění intoxikovaných osob
6. Substituční léčba
a)
Je používána u všech typů závislosti na nelegálních drogách
b)
Není zatím v naší zemi legální
c)
Má velmi sporné léčebné výsledky
d)
Je používána pouze u závislosti na heroinu a jiných opiátech
7. Dobrovolná léčba závislých na alkoholu a nezákonných drogách na specializovaném oddělení
nemocnice či léčebny v ČR trvá:
a)
Obvykle 3 – 6 měsíců
b)
Maximálně 5 týdnů
c)
Tak dlouho, dokud znalecká komise neoznámí příslušnému soudu, že závislost ustoupila a není
nebezpečí recidivy
d)
Minimálně jeden rok, znalecká komise může lhůtu zkrátit, pokud se za klienta zaručí rodina
8. Děti uživatelů návykových látek:
a)
Jsou rizikovou skupinou
b)
Nejsou rizikovou skupinou, protože mají doma odstrašující příklad
c)
Jsou obvykle duševně postiženy
d)
Mají být včas rodičům odebrány
9. Terapeutické komunity pro drogově závislé v ČR obvykle zřizuje:
a)
Okresní úřad
b)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
c)
Nestátní nezisková organizace
d)
Rada vlády pro koordinaci drogové politiky
10. Častou komplikací při užívání stimulačních drog jsou:
a)
Pocity viny, studu a debaklu
b)
Pocity vztahovačnosti a pronásledování
c)
Snížená tolerance vůči dávkám návykové látky
d)
Zvýšená frustrační tolerance vůči pocitům vztahovačnosti a pronásledování
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Příloha č. 2 – Dotazník pro klienty Úřadu práce
Vážená paní, vážený pane,
pracuji na bakalářské práci, jejímž cílem je zmapovat problematiku užívání drog v rámci Úřadu práce
ČR, znalosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s klienty. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla požádat
o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník je anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze pro účely této práce.
Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

1. Pohlaví:
a) Žena
b) Muž
2.

Věk:

3. Užívaná droga:
4. Délka pravidelného užívání/léčby – substituce:
5. Současná sociální situace:
a) Velmi dobrá
b) Dobrá
c) Špatná
d) Velmi špatná
6. Délka evidence na ÚP:
7. Opakovaná evidence:
a) Ano (počet):
b) Ne
8. Co Vás přivedlo k rozhodnutí využít služeb Úřadu práce? (Prosím, popište)

9. Využívané služby:
a) Zaměstnanost a poradenství
b) Rekvalifikace
c) Aktivní politika zaměstnanosti (SÚPM, VPP, jiné příspěvky)
d) Pracovní rehabilitace
e) Dávky státní sociální podpory
f) Dávky hmotné nouze
g) Jiné:
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10. Jste spokojen/a se službami, které ÚP poskytuje?
a) Ano
b) Ne, sdělte důvody:

11. Jsou pracovníky ÚP poskytovány srozumitelné informace týkající se služby, o kterou jste
požádal/a?
a) Ano
b) Ne
12. Byla Vám nabídnuta i služba, o kterou jste nežádal/a, ale která by mohla pomoci při řešení
Vaší životní situace?
a) Ano, popište jaká:

b) Ne
13. Myslíte si, že by pro Vás bylo přínosem, kdyby ÚP poskytoval poradenství i pro skupinu
vytvořenou jen z drogově závislých osob?
a) Ano, vysvětlete proč:
b) Ne, vysvětlete proč:

14. Jste spokojen/a s přístupem pracovníků ÚP?
a) Ano
b) Ne, sdělte důvody:

15. Domníváte se, že mají pracovníci ÚP dostatečné znalosti z drogové problematiky a snaží se
jich využít při práci se závislými klienty?
a) Ano, sdělte proč:
b) Ne, sdělte proč:

16. Jaké změny byste navrhoval/a v přístupu ke klientům ze strany pracovníků ÚP? (Prosím,
popište)
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