
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra Speciální pedagogiky 

Tranzitní program 
jako nástroj sociálního začleňováni 

osob s tělesným postiženim 

Autor: Kateřina Boušová 
Vedoucí práce: PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

Praha 2007 



Prohlašuj i, že jsem diplomovou práci na téma Tranzitní 

program jako nástroj sociálního začleňování osob s tělesným 

postižením vypracovala samostatně pod odborným dohledem 

vedoucí diplomové práce za použití pramenů uvedených 

v přiložené bibliografii. 

V Praze 13. 4. 2007 



Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své 

diplomové práce PaedDr. Vandě Hájkové, Ph.D. za odborné 

vedení, cenné rady a připomínky k této práci. 

Dále chci poděkovat Asistenci o. s. za čas, který mi 

věnovali, za zprostředkování praktických zkušeností a 

zapůjčení odborných materiálů pro tuto práci. Můj dík patří 

i klientům sdružení, kteří se ochotně zúčastnili mého 

výzkumu a bez kterých by tato práce nevznikla. 



Anotace 
Ve své diplomové práci se budu zabývat tranzitním 

programem jako obdobim přechodu mladých lidi s tělesným 
postižením ze školy do dospělého života. Účastníky programu 
jsou myšleni studenti a absolventi Jedličkova ústavu a škol 
a sdruženi Asistence v Praze. 

Cilem této diplomové práce je co nejlépe popsat průběh 
tranzitního programu. Práce si klade za cil zjistit, jak 
tranzitní program pomáhá při sociálním začleňováni lidi 
s tělesným postižením do běžné společnosti a jakými riziky 
může být průběh jeho realizace ohrožen. 

Annotat ion 
The theme of my diploma work is transition from school 

to independent living as a life period of young people with 
disabilitites. The participants of the programme are 
students and absolovents with physical handicap from 
Jedlička Institute and civil association Asistence in 
Prague. 

The aim of my work is to describe the process of 
transition. The most important aim is to find out, how 
helpful this programme can be in sociál integrating of 
People with disabilities and what risks can endangered i ť s 
realization. 
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ÚVOD 
Lidský život je plný změn. Ať už jsou to změny 

k lepšímu nebo k horšimu, vždy jsou znamením pohybu, 
znamením, že člověk neustrnul, ale vyviji se. Změnou 
v životě může být například přechod z jedné životni etapy 
do druhé. Pro mladého člověka je takovým přechodem vstup do 
školy nebo přechod ze středni školy do dospělého života. 
Cesta k dospělosti je těchto změn plná a každý člověk, aby 
dozrál a stal se dospělým, si ji musi projit. Přechod ze 
školy do dospělého života završuje obdobi dospíváni a bývá 
jednou z těch nejtěžšich a nejdůležitějšich změn. 

Dospivajici člověk s postižením má ve srovnáni 
s intaktnimi vrstevníky tento přechod těžši a náročnější. 
Na své cestě k dospělosti musi v důsledku svých 
specifických potřeb zvládat vice překážek. Neni pro něj 
jednoduché najit své pracovní uplatněni, situaci mu ztěžuje 
i skutečnost, že nemá dostatečné sociální dovednosti, chybi 
mu sebevědomí a průbojnost, nebo neni dostatečně vyrovnán 
se svým postižením. Kromě rodiny zároveň opoušti do té doby 
poměrně zaběhaný systém služeb a záleži pouze na něm, zda 
si dokáže najit a dobře zpracovat ty správné informace, 
které ho připraví na dospělý život. 

Tématem mé diplomové práce je tranzitní program jako 
nástroj sociálního začleňováni mladých lidi s tělesným 
Postižením. Jde o proces přechodu ze školy a ústavu do 
dospělého života. Již pátým rokem pracuji v občanském 
sdruženi Asistence při Jedličkově ústavu a školách v Praze 
(dále jen JÚŠ) jako osobni asistentka těchto mladých lidi a 
společnými silami se snažime zvládnout toto náročné obdobi. 
Svou práci se je snažim podporovat, aby se osamostatnili a 
nebáli se začit žit. 
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Cílem práce je zjistit, jak tranzitní program pomáhá 
jeho účastníkům při aktivním začleňováni se do běžného 
života a jakými riziky může být průběh jeho realizace 
ohrožen. Mým cilem je zvážit tato rizika a navrhnout 
opatřeni, kterými by se jim dalo předcházet, aby se 
minimalizoval jejich účinek. Účastníky programu jsou 
myšleni klienti sdružení Asistence, tedy studenti a 
absolventi středních škol JÚŠ v Praze. Účelem tohoto 
zkoumání bude zpětná vazba pro zkvalitnění služeb 
v tranzitním programu. 

Pro zpracování teoretické části práce jsem použila 
metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce a metody 
srovnávací. Ústřední část práce zaměřená na tranzitní 
program blíže vysvětluje pojetí tranzitního programu, 
popisuje jeho cíle a principy. Hlouběji je rozpracováno 
téma plánování v tranzitním programu, které poukazuje na 
důležitost a nezbytnost spolupráce s rodinami studentů, s 
ostatními odborníky, kteří se studenty spolupracují, a na 
nezbytnost individuálního přístupu ke každému účastníkovi 
tranzitního programu. 

Práce dále přibližuje realizaci, realizátory, 
jednotlivé fáze a stěžejní oblasti tranzitního programu. 
Poslední kapitola práce se zaměřuje na využiti tranzitního 
Programu v praxi a uvádí dvě podrobně rozpracované 
Případové studie, které jsou i předmětem výzkumného 
Projektu. Kapitolu uzavírá analýza výzkumného projektu a 
analýza rizik tranzitního programu. 

Ve své práci čerpám informace z metodických materiálů 
sdružení Asistence, ze zahraniční odborné literatury, ale 
Především z praxe, ze svých vlastních zkušenosti a postřehů 
z práce s lidmi s postižením. Důležitým zdrojem informací 
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jsou mé rozhovory s klienty, konzultace s pracovníky a 
asistenty sdružení Asistence, se zaměstnavateli i rodiči 
klientů. 

Stěžejními pojmy této diplomové práce jsou: tranzitní 
program, podporované zaměstnávání, pracovní a osobní 
asistence, soběstačnost a samostatnost. 

Tato diplomová práce komplexně popisuje problematiku 
přechodu ze školy do života u mladých lidi s tělesným a 
kombinovaným postižením, kteří jsou účastníky tranzitního 
programu v JÚŠ. Byla bych ráda, kdyby byla přínosem nejen 
pro lidi pracující v sociální oblasti, kteří podporují 
mladé lidi ve snaze žit podle svých vlastních představ a 
možnosti. 
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1 TRANZITNÍ PROGRAM 

1.1 Co je tranzitní program 
„V nejširším smyslu tranzitní program představuje 

podporu a pomoc jakémukoliv člověku při přechodu z jednoho 

životního období do dalšího"(Krejčířová a kol.,2005, s.ll). 

Obdobím přechodu ze školy do dalšího života prochází 
každý člověk. Je to kličová životní situace, která může být 
určující pro celý další vývoj osobnosti i sociálního 
postavení člověka. Mladý člověk se v tomto obdobi snaží 
především odpoutat se od svého zázemí a hledat si své nové 
role ve světě dospělých. Proces přechodu doprovází řada 
náročných a citlivých problémů a je nezbytné, aby se 
v tomto obdobi dostalo mladému člověku intenzivní podpory a 
pomoci v osobní, profesionální a společenské oblasti. 

Člověk si v období přechodu ze školy do nezávislého 
života buduje základy svých životních postojů a názorů, 
které jej pak mohou provázet celý život. Je to období 
zranitelnosti, nejistoty a vzhledem ke specifickým potřebám 
mladého člověka s postižením i velké obtížnosti. Pomoc a 
Podpora, kterou vyžaduje, je zaměřena především na 
Pracovní, ale i sociální uplatnění ve společnosti. 

Tranzitní program je založen na motivaci a týmovém 
Přístupu. Všichni členové týmu se podílejí s klientem a 
jeho rodinou na stanovení cílů v aktuálních oblastech 
Přechodu, ve kterých klient chce a potřebuje s týmem 
spolupracovat. Aktivity a činnosti, které klient vykonává, 
i dovednosti, které si osvojuje, odpovídají jeho věku a 
vždy se hodnotí ve vztahu k prostředí. 
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1.2 Definice tranzitního programu 
V západních zemích bývá tranzitní program koncipován 

z hlediska cílových skupin různě. V Americe, Kanadě, ale i 
v některých evropských zemích je tranzitní program již 
včleněn do legislativy týkajici se dětí se speciálními 
potřebami. V České republice zatim neexistuje ucelená verze 
tranzitního programu. 

Myšlenka tranzitního programu se k nám dostala 
začátkem devadesátých let minulého století spolu se 
založením vzdělávacího institutu Desidera Galského v roce 
1991. Zde se odborníci pracující s lidmi s postižením mohli 
v kurzech seznámit s novými přístupy v poskytování služeb 
těmto lidem, které zahrnovaly i základní myšlenky 
tranzitního programu. Vzápětí se na základě inspirace 
z těchto kurzů začal tranzitní program v ČR i na Slovensku 
realizovat v praxi. Institut vznikl z iniciativy Spojeného 
americko židovského distribučního výboru (American Jewish 
Joint Distribution Commitee, AJJDC) a Karlovy Univerzity 
v Praze a své jméno dostal po tehdejším předsedovi Federace 
židovských obcí v České republice. 

Tranzitní program je nejčastěji pojímán jako příprava 
na pracovní uplatnění v rámci podporovaného zaměstnávání. 
JÚŠ ve spolupráci se sdružením Asistence nezaměřuje svůj 
Program jen na pracovní uplatnění, ale i na další oblasti 
lidského života, které jsou s pracovním uplatněním člověka 
neodmyslitelně spjaty a vzájemně na sebe navazují. 

„Tranzitní program je systém přípravy a podpory 

mladých lidí se zdravotním postižením v jejich přechodu ze 

školy do dalšího života, v oblastech dalšího studia, 

zaměstnání, aktivit pro volný čas, soběstačnosti v běžných 
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denních činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a osobního 

rozvoje"(Stupková a kol.,2004, s.4). 

„Přechod se vztahuje ke změně v chování studenta, kdy 

se ujímá dospělé role ve společnosti. Tyto role zahrnují 

zaměstnání, další studium, vedení domácnosti, přiměřené 

začlenění do společnosti a uspokoj ivé osobní a sociální 

vztahy. Proces přechodu obsahuje koordinovanou účast ve 

školních programech, ve službách agentur pro dospělé lidi a 

v přirozené podpoře ve společnosti. V rámci širokého 

konceptu vývoje kariéry může přechod začínat na základní 

nebo střední škole. Tranzitní plánování by nemělo začít 

později než ve 14 letech a studenti by měli být podporováni 

v celé šíři jejich schopností k převzetí co největší 

zodpovědnosti pro toto plánování " (Wehman, 2001, s. 7) . Tento 
překlad definice vyslovené v roce 1994 na Council for 
Exceptional Children's Division on Career Development and 
Transition svým obsahem nejlépe vystihuje i pojetí 
tranzitního programu v JÚŠ. 

Clarkovo pojetí definuje tranzitní program jako proces 
Přechodu k nezávislosti, který připravuje a podporuje mladé 
lidi s postižením (ve věku 14- 25 let) k přijetí jejich 
dospělých rolí (Clark,2003). Další pojetí charakterizuje 
přechod jako most mezi dvěma obdobími, která se vyznačují 
změnou a pohybem (McLeod,2002). 

Na tranzitní program lze pohlížet z různých hledisek a 
jeho definice se mohou odlišovat, obecně však lze řici, že 
je to proces, který se zabývá přechodem z jedné životní 
situace do dalši, přičemž hlavním cílem tohoto období je 
snaha o zachování kontinuity procesu a co nejlepšího se 
zorientování v nové situaci. Tranzitní program je zaměřený 
na budoucnost, která by měla zůstat otevřená. Na tuto 
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skutečnost by měl být během plánování kladen velký zřetel a 
student, jeho rodina i okolí si musí ujasnit, jakou pomoc 
bude student v uskutečňování svých plánů potřebovat. 

V JÚŠ je tranzitní program součástí celkové koncepce a 
ve spolupráci se sdružením Asistence probíhá jeho úspěšná 
realizace již několik let. V rámci programu zde se studenty 
kromě pracovního uplatnění spolupracují i v dalších 
oblastech, které jsou pro ně důležité, a přechod do 
dospělého života a plánování jeho průběhu se stává stejně 
důležitou součástí školy jako samotná výuka. 

1.3 Cíle tranzitního programu 
Sdruženi Asistence ve spolupráci s JÚŠ vybudovalo cile 

svého tranzitního programu (dále jen TP) na základě 
konkrétních zkušenosti s mladými lidmi s tělesným a 
kombinovaným postižením. Prvním cílem TP je spolupracovat 
se studenty a absolventy škol při sestavováni jejich plánů 
do života a po skončeni školy. Pomáhat a podporovat je 
v uskutečňování těchto plánů. 

Pokud si toho nejsou od začátku sami vědomi, je nutné 
dovést studenty ke zjištění, že každý člověk má budoucnost 
svého života ve vlastních rukou a že každý je sám 
zodpovědný za svůj život. Čím dříve si tuto skutečnost 
mladý člověk uvědomí, tím dříve může začít dosahovat 
úspěchů při naplňování svých cilů. 

Podstatou TP je umožnit studentům a absolventům škol, 
aby získali dovednosti potřebné pro samostatný život. 
Snahou sdružení je poskytovat cílenou podporu v praktické 
Přípravě na život ve společnosti s maximálním ohledem na 
individualitu každého jedince. 
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Základem TP je směřovat studenty a absolventy škol 
k maximální možné samostatnosti při zajišťování všech 
aspektů přechodu do dalšího života. Cílem TP je zajistit 
všechny služby, které mladí lidé v náročném období přechodu 
potřebují a v této souvislosti vyhledávat další možnosti 
návazných služeb. 

Dosavadní zkušenosti s tranzitním programem ukazují, 
že jde o velmi účinnou pomoc studentům s postižením během 
přechodu ze školy do práce a dalších oblasti života, které 
s tím souvisejí. Cílem tranzitního programu je snaha o 
vybudování systému, jehož základy budou postaveny na osobě 
studenta, jeho zájmech, potřebách a cílech. Systém by neměl 
být omezován a redukován podle jednotlivých možností 
zainteresovaných organizací. 

1.4 Principy tranzitního programu 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, český trh odborné 

literatury na téma tranzitního programu zatím mnoho 
nenabízí, proto jsou informace v této kapitole čerpány 
hlavně ze zahraničních zdrojů. Kapitola se snaží vystihnout 
základní principy, kterými by se tranzitní program měl 
řídit, aby byla zajištěna jeho kvalita. 

Clark (2003) ve svém manuálu o tranzitním programu 
vymezil několik základních principů TP. K těm prvním a 
nejzásadnějším řadí především práci s klientovou 
budoucností. Během celého programu je nutné klienta 
neustále motivovat a podporovat jeho zájem účastnit se 
Programu. Počáteční fáze plánování by měla být zaměřena na 
jeho priority. Používáním pozitivního přístupu, který klade 
důraz na jeho silné stránky, schopnosti a dovednosti, by se 
klient měl učit, jak si tyto priority co nejlépe stanovit. 
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Výchozím bodem každého tranzitního programu jsou 
vlastní přání, představy a sny klienta. Respektovány jsou 
jeho původní kulturní a rodinné hodnoty, jeho vlastní 
perspektiva. Nezbytnou součástí programu je i úcta a 
podpora klientových vztahů s rodinou. Pro společnou práci 
se využívají i zdroje přirozené sociální podpory. 

K dalším principům patří respektování jedinečnosti 
každého klienta, jeho individuality. Poskytované služby by 
měly být přiměřené věku klienta a měly by podporovat jeho 
silné stránky. Tranzitní program pomáhá klientovi dosáhnout 
jeho vlastních cílů v oblasti práce, pracovní kariéry, 
vzdělávání, bydlení a zapojení se do společnosti. 

Klient je veden k vlastní zodpovědnosti, učí se 
samostatně rozhodovat a hodnotit své výsledky i výsledky 
ostatních. Program záměrně pracuje i s určitou mirou 
rizika, které může vyplynout z následků chování a jednání 
kl ienta. I negativní zkušenost je důležitou zkušeností. 

Bezpečnou síť podpory klientovi zajišťuje tým 
odborníků, zároveň se program snaži co nejvíce zapojit i 
rodiče a další zdroje přirozené podpory. Tým se snaží 
vyjasňovat rozdílné představy klienta, rodičů a dalších 
blízkých lidi a najit mezi těmito představami tu 
nej optimálněj ši variantu. Pro úspěšnou spolupráci je mezi 
klientem a jeho týmem důležitá atmosféra důvěry. Klient 
musí být přesvědčen, že je možné uskutečnit jeho představy 
o budoucnosti, musí mít naději. 

Mezi další osvědčené zdroje přirozené podpory mohou 
například patřit vrstevníci, kteří velmi dobře působi v 
roli neformálních poradců. Sdílení zkušeností s vrstevníky 
je neocenitelným přínosem programu. Do tzv. kroužku přátel, 
který si klient může sestavit a podle potřeby a aktuální 
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situace svolávat, mohou být kromě vrstevníků zapojeni např. 
i učitelé, sousedé z místa bydliště, přátelé, či dalši 
odbornici, kteří se s klientem znají, nebo s ním pracovali. 
Tito lidé se mohou stát výrazným zdrojem nápadů, nových 
pohledů či přístupů. Spolupráce na programu může probíhat 
individuální i skupinovou formou, může se týkat jak celého 
programu, tak i jen určitého kroku, ke kterému je klient 
přizve. 

Klientův pracovní tým i dalši zdroje přirozené podpory 
se mohou dále podílet také na spolupráci s mistnim 
zastupitelstvem, úřadem práce, zaměstnavateli, nebo 
organizacemi, které poskytují služby vhodné pro klienta 
v mistě jeho bydliště,. 

TP by měl klientovi pomoci rozvíjet jeho vlastní 
možnosti, sebedůvěru, pozitivní sebepojetí, schopnosti 
sebeřízení (selfmanagement) a prosazování vlastních zájmů. 
Pro takový rozvoj doporučuje Clark (2003) využívat 
následující metody: 

• metody sledování dovedností v soběstačnosti v běžných 
dennich činnostech 

• metoda hodnocení funkčních dovedností ve vztahu 
k prostředí (tzv. enviromentální assesment) 

• metoda částečné a postupné participace při nácviku 
dovedností 

• metoda opakování, která vede k automatizaci 
prováděných činností 

• metoda analýzy činností, analýzy prostředí s následnou 
adaptací nebo kompenzací činností a prostředí, 
následný nácvik 
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Ve všech aktuálních oblastech přechodu pracuje klient 
na nácviku a rozvoji dovedností přiměřených jeho věku, 
v přirozeném prostředí a přirozených časových 
souvislostech. 

Tranzitní program je zaměřen na klientovy cíle a 
úspěchy, na výsledky, které očekává. Aby byl program 
efektivní, je důležité spolu s klientem neustále hodnotit 
průběžné výsledky, ale i program celkově. Sledováním jeho 
postupných kroků v programu a vyhodnocováním jejich 
realizace lze včas reagovat na případné změny a předejít 
možným neúspěchům a zklamáním. 

1.5 Integrace 
Snahy začlenit lidi s postižením do běžné společnosti 

nejsou žádnou novou ani převratnou myšlenkou. V České 
republice se sociální služby pro občany se zdravotním 
Postižením rozvíjí od začátku 90. let minulého století a 
spolu s vývojem těchto služeb se objevuje i pojem 
integrace. 

Integrace znamená začleňování lidí se specifickými 
Potřebami do běžné společnosti a do instituci, do kterých 
měli do té doby vstup zakázán. „Termín integrace je 

Používán převážně v zemích západních Evropy, i když se 
v současné době dostává i do našich zeměpisných šířek, a 
znamená vzdělávání dětí v hlavním vzdělávacím proudu. 
v naší republice je tento termín používán nejvíce ze všech 
a vystihuje pokusy o zařazení osob s postižením do 

společnosti."(Bazalová in Speciální pedagogika,2004,s.90) 

Po roce 1989 začalo přibývat rodičů, kteří se namísto 
ustavní péče rozhodli ponechat si dítě v domácím prostředí 
a začali usilovat o to, aby jejich děti dostali stejnou 
šanci na vzdělání a později na pracovní uplatnění jako 
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ostatní. Některé děti s postižením tak začaly svou přípravu 
na dospělý život v běžném prostředí, začaly navazovat 
vztahy s dalšími dětmi z okolí, společně s nimi dospívat 
v běžných mateřských a základních školách. 

Současně v ČR vznikají nestátní, neziskové a 
svépomocné organizace, které nabízejí různé sociální a 
zdravotní služby. Většinou se s velkým odhodláním a malými 
finančními prostředky snaži prosazovat zájmy svých klientů 
a členů v oblasti legislativy, sociální péče, zaměstnávání 
apod. Dnešní systém péče o lidi s postižením se v ČR 
nachází mezi tzv. podpůrným modelem a modelem samostatného 
a nezávislého života. 

Podpůrný model vychází z předpokladu, že lidé 
s postižením jsou znevýhodněni a potřebují zastánce 
někoho, kdo by je obhajoval, vystupoval a mluvil za ně. 
Tento model uznává právo člověka rozhodovat se, ale jeho 
Přání a volby jsou interpretovány další osobou, což 
neodvratně vede k tomu, že člověk s postižením není nucen 
Přijmout zodpovědnost za svůj život. 

Od 70. let 20. století se stále větší pozornost 
soustřeďuje na klientovy potřeby. V péči o jedince s 
Postižením se rozvíjí model samostatného a nezávislého 
života - zapojením do plánování se člověk s postižením mění 
z pasivního příjemce služeb v aktivního občana. 

Principy samostatného a nezávislého života, ze kterých 
vychází i tranzitní program v JÚŠ (McLeod,2002,s.5): 
1)Každý má právo riskovat 2)Rovnoprávnost pro všechny 
3)Každý má právo na lidskou důstojnost a sebeurčení 4)Každý 
má právo na vlastní volbu 5)Každý má právo na opěrný systém 
6)Lidé jsou omezování prostředím ne postižením 
7) Rozhodování je v rukou jednotlivců 
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2 TRANZITNÍ PROGRAM V JEDLIČKOVÉ ÚSTAVU A 
ŠKOLÁCH V PRAZE 

V rámci komplexni rehabilitace pro děti a mládež 
s tělesným a kombinovaným postižením v Jedličkově ústavu a 
školách v Praze je třeba se zamýšlet nad tím, jak studenti 

budoucí absolventi JÚŠ, uplatní své vědomosti a 
zkušenosti získané v průběhu studia v budoucnosti. 
Spolupráce se studenty v této oblasti se uskutečňuje 
v tranzitním programu, který se již několik let úspěšně 
vyvíjí ve spolupráci s občanským sdružením Asistence. 
Pomocí tranzitního programu uskutečňují mladí lidé své 
plány a představy dalšího života, prioritou programu je 
Pracovní a sociální uplatnění, aktivní život ve 
společnosti. 

2.1 Cílová skupina 
Cílovou skupinou tranzitního programu jsou studenti a 

absolventi JÚŠ v Praze - mladi lidé s tělesným a 
kombinovaným postižením. Nejčastěji jde o postižení na 
Podkladě poruchy centrálního nervového systému vzniklé při 
narození, po úraze nebo onemocnění. Tyto diagnózy mnohdy 
doprovází i smyslová postižení, vnitřní onemocnění a 
kognitivní poruchy. 

Téměř polovina studentů JÚŠ (45%) je v důsledku 
Postiženi spastickou kvadruparézou až plegií s převahou na 
dolních končetinách odkázána na invalidní vozík. 49% všech 
Postižení vzniklo na podkladě dětské mozkové obrny, což je 
neurologické onemocnění, které vzniká následkem poškození 
mozku v těhotenství, během porodu a po něm (Koncepce 
rozvoje JÚŠ - moderního rehabilitačního centra pro mládež 
3 tělesným postižením,[cit. 15. 1. 2007], dostupné z: 
http://www.jus.cz/kon/koncepce.htm). 

http://www.jus.cz/kon/koncepce.htm
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2 . 2 Plánování přechodu 
Někteří mladí lidé se na svůj dospělý život začínají 

připravovat brzy, vědí, co chtějí, a jak se k tomu 
dopracovat. Ne všichni ale maji jasno v tom, co budou po 
škole dělat. Proto je pro ně počáteční fáze plánováni velmi 
důležitá. Je nutné s nimi přechod přesně naplánovat 
pomoci jim rozhodnout se, co chtějí, a jak toho lze 
dosáhnout. 

Člověk s postižením potřebuje plánovat svou budoucnost 
již dlouho před tim, než opusti školu. Potřebuje přemýšlet 
o svých zájmech, možnostech a utvářet si na ně realistický 
náhled. Potřebuje si plánovat své jednání, stanovovat si 
vlastní cíle a osvojovat si kroky, které vedou k jejich 
dosažení. 

Plánováni průběhu služeb v tranzitním programu 
umožňuje studentovi spolurozhodovat o poskytovaných 
službách a vede také k rozvoji dovednosti potřebných 
k plánování a k zodpovědnosti za vlastni rozhodnuti. 
Plánování je i jednou z podmínek efektivní a kvalitní práce 
sdružení. Umožňuje omezovat možná rizika, nebo se na ně 
alespoň připravit, pomáhá kontrolovat a hodnotit účinnost 
zvolených postupů a zajišťuje kontinuitu navržených řešení, 
která by se mohla jevit jako nahodilá. 

V tranzitním programu JÚŠ a sdružení Asistence se 
osvědčilo začít s mladými lidmi pracovat již dva roky 
Předtím, než opustí školu. „V době před ukončením školy by 

se měly začít rýsovat obrysy toho, co bude dál, jinak se 

mladý člověk může ocitnout v obtížné situaci, vedoucí 
k vnitřní nejistotě až psychickým problémům a sociálním 

rizikům." (Stupková,2000,s.12) 
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Klíčovou postavou celého procesu plánování přechodu je 
samotný klient. Je to on, kdo učiní konečná rozhodnutí o 
tom, kde bude bydlet, jak si najde zaměstnání a jak se 
zapojí do života v místní komunitě. Zvolí si, co bude dělat 
ve volném čase, jak bude navazovat vztahy s druhými lidmi a 
jak si je udrží. Aby bylo plánováni komplexní a účinné, je 
důležité v této fázi spolupracovat s rodinou a dalšími 
odborníky. 

2.2.1 Osobní profil 

Osobní profil představuje souhrn informací o 
studentovi, které jsou důležité pro jeho budoucí pracovní 
uplatnění. Současný osobní profil vychází z metodiky 
podporovaného zaměstnávání a je stejně dobře použitelný pro 
zisk informaci při přípravě individuálních praxí i pro 
ostatní oblasti tranzitního programu. 

Osobní profil je souhrnem zájmů, vlastností, 
Předpokladů a specifických potřeb studenta, které mohou 
souviset s jeho možnostmi pracovního uplatnění. Mohou se 
zde objevit i zájmy, na kterých není na první pohled patrná 
souvislost s prací, ale mohou být důležité ve fázi 
identifikace zájmů. Informace obsažené v osobním profilu 
jsou důležité jak z hlediska studentova sebepoznání, tak i 
Pro konzultanta a jeho porozumění studentovi. Osobní profil 
vyjadřuje studentovu motivaci k práci, jeho očekávání 
spojené se získáním práce a konkrétní představy o práci. 

Informace pro osobní profil se získávají především 
osobním rozhovorem se studentem, ale hodně napoví i 
Postřehy ze vzájemných interakcí studenta s okolím. 
Důležitým zdrojem je také studium sociální a zdravotní 
dokumentace, přičemž je velmi důležité všechny tyto 
informace zjišťovat se souhlasem dotyčného studenta. Řadu 
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důležitých informaci ziská konzultant pozorováním chováni 
studenta v různých situacích, např. v restauraci, na 
procházce atd. Osvědčeným způsobem získáváni informací je 
kroužek přátel a v neposlední řadě lze informace získat 
pomocí dotazníku. 

Při sestavování osobního profilu studenta se pracovní 
konzultant zaměřuje zejména na oblasti, které znázorňuje 
tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 - Osobni profil 

OSOBNÍ PROFIL STUDENTA 

Identifikační a kontaktní údaje Vlastní představy a přání 

Procedurální údaje Motivace 

Předpoklady pro práci: Orientace ve vlastních možnostech 

- Zájmy, koníčky, záliby Představy a doporučení: 

- Dovednosti - rodičů a přátel 

- Schopnosti - profesionálů 

- Dosavadní zkušenosti Specifické potřeby 

- Vzdélání Zdroje a podpůrné sítě 

Osobní profil vychází z vlastních představ a přáni 
studenta. Na prvním místě jsou jeho priority, velký důraz 
je zároveň kladen na vlastní motivaci a aktivitu studenta, 
na respekt k jeho osobnosti, jeho přáním a názorům. 
Specifické potřeby tvoří základ pro tvorbu studentova plánu 
Podpory a zároveň vyjadřují i jeho možná omezení. 

Základním východiskem pro hledání vhodného pracovního 
místa jsou v tranzitním programu vlastní představy a přání 
klienta. Dochází tím nejen k naplnění principu respektu 
k člověku, ale je tak možné v procesu hledání místa využít 
energii plynoucí z klientovy motivace. Vhodnými otázkami je 
možné klienta nasměrovat k co nejkonkrétnějŠímu a 
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nejsrozumitelnějŠímu vyjádření vlastních představ, aby jim 
hledané misto odpovídalo v co největši miře. 

Klient může své představy o pracovním uplatnění 
nejlépe charakterizovat popisem pracovního prostředí, 
pracovní činnosti, lokalitou pracoviště, fyzikálním 
prostředím (bezbariérový přistup, osvětlení), sociálním 
prostředím (velikost pracovního kolektivu), pracovním 
úvazkem, pracovní dobou a mzdou. 

Studenti, kteří mají představu o svém budoucím 
pracovním uplatnění jasnou, zpravidla vycházejí z oboru, 
kt erý vystudovali a kterému se chtějí věnovat. Ne vždy je 
však reálné, aby v takovém oboru získali a udrželi si 
zaměstnáni. Jde zejména o případy, kdy jim byl v minulosti 
vybrán nevhodný učební obor, jenž nezohlednil možnost 
Pracovat na otevřeném trhu práce a v běžném konkurenčním 
Prostředí. Je pravděpodobné, že takoví lidé sice mohou 
vykonávat zaměstnáni, kterému se vyučili, ale už méně 
Pravděpodobná je možnost, že ve svém oboru získají 
zaměstnání na otevřeném trhu práce. Nicméně poskytovaná 
Podpora spočívá zejména ve vyhledání, či udržení si 
Pracovního místa podle jejich představ. 

U většiny studentů je však vytvoření obrazu vhodného 
Pracovního místa právě tou nejdůležitější oblastí, v níž 
Potřebují pomoc. Pokud nějakou představu mají, bývá 
většinou nerealistická, neodpovídá potřebám trhu práce nebo 
zdravotním možnostem studenta. Tyto nerealistické představy 
často souvisejí s přístupem okolí k jejich osobě a životem 
v sociální izolaci, bez možnosti vyzkoušet si různé 
Pracovní činnosti v reálném životě, či se stylem fungování 
rodiny, školy nebo ústavu. 
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Jedním ze základních předpokladů úspěšného průběhu 
tranzitního programu je motivace jedince. Motivace každého 
jednotlivého studenta ovlivňuje aktuální životni situace i 
osobnost každého, proto bývaji různé a velmi rozmanité. 
Če rstvý absolvent školy, kterého ještě podporují rodiče, 
může být motivován touhou ověřit si své právě nabité 
znalosti a dovednosti v praxi, získat své vlastní postavení 
a roli ve společnosti. Staršího absolventa, který je 
například po škole už druhým rokem doma, už může převážně 
vést hlavně zájem o práci a potřeba setkávat se s lidmi. 
Velmi častým důvodem motivace k hledáni zaměstnáni pro 
většinu studentů bez rozdílu je věta: „Nechci sedět doma 
mezi čtyřmi stěnami." 

Při získávání informací hrají důležitou roli nejen 
skutečnosti, které přímo souvisejí s prací (např. zkušenost 
s prací v knihovně, praxe v obchodě, kreativita), ale 
zároveň i zájmy studenta, ze kterých je možné vycházet při 
Plánování pracovní činnosti. Patří mezi ně jak jeho 
koníčky, oblíbené domácí činnosti všedního dne, víkendu, či 
Prázdnin, tak i skutečnosti, které ho upoutaly ve škole. 
Může to být oblíbená hudba, kterou poslouchá v rádiu nebo v 
televizi, co ho zajimá, když se setká s přáteli, které 
dlouho neviděl a podobně. 

V oblasti dovednosti je důležité pozitivní zaměření na 
to, co člověk dokáže a s čim už má zkušenosti. Je dobré 
však zároveň nechat otevřenou možnost prohlubovat si a 
získávat nové dovednosti a nechat přístupný i prostor pro 
vÝvoj a změny v zaměření studenta se získáváním nových 
zkušeností. Při hledání nové práce člověk vždy vychází 
2 Předchozích zkušeností, ať již šlo o zkušenosti dobré 
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nebo špatné. Studenti a absolventi JÚŠ však mivaji pracovní 
zkušenosti minimální. 

Velmi podstatnou věci při vyhledávání konkrétního 
pracovního místa je orientace studenta ve vlastních 
možnostech a specifických potřebách. Tato orientace je i 
předpokladem k tomu, aby student uměl své znevýhodnění a 
své potřeby např. při pohovoru se zaměstnavatelem vhodným 
způsobem prezentovat. Člověk znevýhodněný na trhu práce si 
musi být při hledáni zaměstnáni vědom míry svého 
znevýhodnění, důvodů i možných důsledků plynoucích z této 
skutečnosti. Pokud je náhled studenta na vlastni situaci 
nerealistický např. nedoceňuje, nebo přeceňuje své 
schopnosti, je na pracovním konzultantovi, aby mu pomohl se 
v této oblasti zorientovat. 

Nedílnou součástí osobního profilu studenta jsou jeho 
vnitřní a vnější zdroje využitelné při získávání vhodného 
Pracovního uplatnění. K vnitřním zdrojům může patřit 
veselá, přizpůsobivá povaha studenta, životní optimismus, 
motivace pracovat a žít ve společnosti. Vnější zdroje 
reprezentují například lidé z rodiny a kroužku přátel, lidé 
2 místa bydliště (přirozené podpůrné sociální sítě, 
organizace, se kterými člověk spolupracuje). 

Osobní profil studenta je doplněn podstatnými 
informacemi o jeho dosavadní životní situaci - život v 
rodině, v chráněném bytě, internátní pobyt ve speciální 
škole, ústavu a podobně. Při vytváření osobního profilu je 
nutné dodržovat určité zásady, které přehledně shrnuje 
Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání 
^itáková, 2005, s . 28) . 
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1) Vlastní přání a představy studenta jsou důležitější 
než přání a představy jiných lidi, např.odborníků, 
rodičů či konzultanta. 

2) Motivace je významnější než jeho dosažená kvalifikace, 
zkušenost či dovednost. 

3) V oblasti dovednosti je důležité pozitivní zaměření na 
to, co člověk dokáže, s čím má zkušenosti, co umí, 
může se naučit. Tyto informace jsou užitečnější a více 
motivující než zjištění, co člověk neumí či nesmí. 

4) Lékařské zprávy nemusí vždy přesně odpovídat skutečným 
možnostem člověka, jako zdroj informací je vhodné 
používat je jen v odůvodněných případech. 

5) Osobní profil se může v průběhu života člověka měnit 
v souvislosti s jeho osobním rozvojem, získáváním 
zkušeností apod., je třeba k němu přistupovat s tímto 
vědomím. 

6) Vždy je nutné seznámit studenta s plánovaným způsobem 
získávání a shromažďování informací a vyžádat si jeho 
souhlas. 

7) při získávání informací o životní situaci studenta 
může být důležité se o této situaci přesvědčit, nebo 
si doplnit studentovi informace sdělením dalších lidí. 
Nemá-li realistický náhled na svoji situaci, nemusí 
být realistický ani jeho popis prostředí, ze kterého 
pochází a může to zkreslit dalši skutečnosti. 

8) Není nutné zjišťovat a zaznamenávat vždy všechny 
informace uvedené ve výčtu. 
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2 . 3 Individuální plán v tranzitním programu 
Individuální plán představuje stanovení cílů, kterých 

chce klient v rámci tranzitního programu dosáhnout. 
Vypracováním takového plánu si student stanovuje hlavní cíl 
práce a od něho se odvíjející dílčí plány a kroky, které 
Povedou k jeho dosažení. Plán pomáhá nejen samotnému 
studentovi, ale i konzultantovi a dalším lidem, kteří se 
podílejí na procesu plánování a uskutečňování plánu 
(rodiče, přátelé, příbuzní, asistenti, odborníci). Na 
vypracování individuálního plánu pracuje spolu se studentem 
jeho konzultant a jsou v něm zahrnuty oblasti toho, co 
student potřebuje, kdy, jak a kým bude obsah těchto oblastí 
naplněn. Individuální plán současně vede klienta k rozvoji 
dovedností potřebných k plánováni v oblasti pracovní 
kariéry i v dalších oblastech přechodu a k zodpovědnosti za 
vlastni rozhodnuti. Při hodnocení individuálního plánu může 
student přehledně posoudit své pokroky a zároveň si může 
uvědomit, čemu je potřeba se více věnovat a jakým způsobem. 

Písemná podoba individuálního plánu je součástí 
klientovy dokumentace a jejímu dokončení předchází 
konzultantova příprava, jeho rozhovory se studentem a s 
dalšími účastníky plánování. Při tvorbě individuálního 
Plánu je vhodné, aby se jeho přípravy pokud možno účastnil 
ještě dalši člen klientova pracovního týmu. Je tak 
zachována objektivita plánu a názory další osoby mohou oba 
dva upozornit na jiné možnosti pohledu. Jejich společná 
Práce může být obohacena o dalši náhledy na uskutečňování 
Plánu, kterých by si konzultant natolik zaujatý vlastní 
Prací se studentem, ani nevšiml. 

Ve sdružení Asistence se v rámci tranzitního programu 
Při vypracovávání individuálního plánu postupuje podle 
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následujíc! struktury (Metodika podporovaného zaměstnávání 
v programu přechodu Asistence, o. s. při Jedličkově ústavu 
a školách,2003,s.8-9): 

> Identifikační prvky, informace a data - jméno 
studenta, jméno konzultanta tranzitního programu, 
jména dalších účastníků plánování, datum vzniku plánu, 
datum hodnoceni/změny plánu. 

> Popis aktuální situace, včetně hodnocení dosavadního 
průběhu služeb - popis situace v níž se student 
nachází; popis situace, kterou chce změnit; popis 
zdrojů studenta (např.jeho dovednosti, zkušenosti, 
blizké osoby, instituce apod.). 

> Cíl studenta (v čem se má situace změnit) - konkrétní 
cíl, případně rozdělený cíl do dílčích cílů. 

> Harmonogram dosahování cíle - jednotlivé kroky (úkoly, 
činnosti) jasné a pochopitelné, aby student rozuměl 
jejich významu, a aby je mohl i uskutečnit; osoby, 
zodpovědné za jejich uskutečnění (splnění, provedení); 
termíny jejich uskutečnění (splnění, provedeni). 

> Potvrzeni, že všichni účastnici plánu rozuměj! a 
souhlasí s ním - podpisy účastniků. 

2 . 4 Pracovníci tranzitního programu 
Realizaci tranzitniho programu s klientem uskutečňuje 

jeho konzultant. Jeho osoba je v tranzitním programu 
klientovi nejbliže. Spolupracují nejen spolu vzájemně, ale 
konzultant komunikuje i s rodinou, přáteli, učiteli, 
dalšími členy týmu, odborníky zaměstnavateli a s lidmi, 
kteří klientovi poskytuji přirozenou a formální podporu. 
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Největší aktivita v tranzitním programu by měla 
vycházet od klienta samotného. Díky této pozici si ještě 
v období přechodu a s plnou podporou nejbližšího okoli může 
osvojit vše potřebné do dalšiho života. Svou aktivní rolí 
se může učit zařizovat si své záležitosti, zajišťovat si 
potřebné služby, současně se mu tak dostává možnost 
ověřovat si své dovednosti a uplatňovat vědomosti získané 
ve škole a na individuální praxi. 

2.4.1 Konzultant tranzitního programu 

Zatím neexistuje žádný závazný požadavek na vzdělání a 
Praxi konzultanta tranzitního programu, nicméně v nejlepším 
Případě by to měl být člověk s vysokoškolským vzděláním 
z oboru, který je blízký problematice tranzitního programu 
(sociální práce, speciální pedagogika, psychologie nebo 
rehabilitace). Konzultant by měl by být komunikativní a měl 
bY se umět vžít do situace klienta. Měl by umět naslouchat 
a poskytovat přiměřenou pomoc a podporu. 

Konzultant TP studentovi pomáhá ujasňovat si a 
uskutečňovat jeho vlastní plány, vytváří spolu klientův 
osobni profil a spolu s jeho pracovním týmem vypracovávají 
individuální plán přechodu. 

Konzultant spolupracuje nejen s klientem, ale i s jeho 
rodinou a členy týmu. V případě potřeby spolu vytvářejí 
kroužek přátel a konzultant klientovi pomáhá organizovat 
schůzky. Vede studenta k samostatnému rozhodováni, 
k aktivnímu získávání informací, kontaktů a dovedností 
Potřebných k získání praxe nebo práce. 

Pomáhá klientovi zjišťovat jeho individuální možnosti 
Pracovního a sociálního uplatněni, spolupracuje na 
vyhledávání vhodného zaměstnání a následně vytváří spolu 



Tranzitní program v JÚŠ v Praze 28 

s klientem, zaměstnavatelem a asistenty individuální plán 
podpory na pracovišti. 

K jeho pracovním povinnostem dále patří odborné vedení 
asistentů a poskytování individuálních konzultací a 
poradenství studentům i zaměstnavatelům na praxi nebo 
v zaměstnáni. Sleduje problematiku zaměstnávání a služeb 
v regionu a se studentem se podílí na vyhledávání reálných 
možností v místě bydliště. Spolupracuje se studentem (pokud 
si to přeje) na dalších oblastech přechodu (vyhledání 
vhodného bydlení, volnočasových aktivit) a aktivně 
vyhledává následné služby podle potřeb zájmů a přání 
klienta. Snaží se spolupracovat s poskytovateli dalších 
služeb. V neposlední řade pracuje s klientem v oblasti 
získávání finančních prostředků na asistenci. 

Konzultant se také podílí na přípravě a realizaci 
vyučovacích hodin tranzitního programu a úvodu do světa 
Práce ve školách (Praktická škola tříletá, dvouletá, 
Obchodní škola) a vede dokumentaci o práci se svými 
klienty. V rámci sdružení se účastní týmových supervizí, 
které podporují a zdokonalují jeho práci. Supervize 
Poskytuje konzultantovi nadhled nad jeho přímou prací 
s klientem a pomáhá mu ujasnit si své postoje. Pod vedením 
zkušeného člověka vzdělaného v supervizí je pro něj 
možností k zamyšlení se nad konkrétní prací a účast je pro 
něj nejenom povinná, ale i velmi užitečná. 

Pro rozšiřování svých vědomostí by měl konzultant 
sledovat vývoj ve svém pracovním oboru. Účastí na různých 
seminářích a studiem literatury k tématu by se měl dále 
sebevzdělávat. 
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2.4.2 Pracovní asistent 

Pracovní asistent je důležitým článkem spolupráce 
v oblasti pracovního uplatnění klienta, neboť mu zajišťuje 
podporu a pomoc na pracovišti. Pracovní asistent se podílí 
na uskutečňování klientova individuálního plánu, který si 
předtim vypracoval se svým týmem. 

Asistent představuje pro klienta oporu, někoho, kdo mu 
pomáhá a usnadňuje práci. Jeho úkolem je pomoci člověku 
s postižením zorientovat se na . pracovišti a naučit se 
spolehlivě ovládat stanovené pracovní úkoly. Pokud to 
vyžaduje situace, pomáhá asistent klientovi komunikovat 
s pracovníky, či si říci v práci o pomoc. Mimo jiné mu 
poskytuje podporu při zvládání cesty do práce a zpět domů. 

Asistentovu přítomnost na pracovišti je potřeba 
zejména v počáteční fázi vysvětlit a opodstatnit ostatním 
zaměstnancům, ale i samotnému klientovi. Role pracovního 
asistenta musí být od počátku jasně vymezena, aby se 
Předešlo případným nedorozuměním na pracovišti. 

Pracovní asistent se kromě své práce na pracovišti 
dále účastní pracovních schůzek klientova týmu, 
spolupracuje s konzultanty tranzitního programu a jednou 

• q r h ů z k v s konzultantem slouží měsíčně se účastní supervize. scnuzjcy 
xi Vnnynltant co největší přehled o Především k tomu, aby mel konzultant j 

rirárp a iak se v ní on sám cítí. tom, jak probíhá klientova prače a ]aK 
t , r^rovní asistent účastnil nejen Je vhodné, aby se pracovnx 

-, mxi i možnost vidět se a mluvit společných schůzek, ale mel i možno 
, , ,, - T^ťo setkání jsou důležitá pro s konzultantem individuálně. Tato setK* j 

další pokračování v plánu podpory klienta. 
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2.4.3 Osobní asistent 

Osobní asistent poskytuje klientovi pomoc a podporu 
v osobní oblasti. Je mu nápomocen při osobní hygieně, 
oblékání, stravováni, či fyziologických potřebách. Stejně 
tak klientovi zajišťuje různé doprovody např. k lékaři, do 
školy, do zaměstnání, na úřady, nákupy apod. Společně mohou 
podnikat i různé volnočasové aktivity, setkávat se na 
kulturních nebo sportovních akcich. 

Osobní asistent se stejně jako pracovní účastní 
pracovních schůzek, spolupracuje s konzultanty tranzitního 
Programu a koordinátorem asistentů. Jednou měsíčně se 
účastní supervizní schůzky. Obvykle se konzultant setkává 
s každým asistentem jednotlivě. Pokud však klient 
spolupracuje s vice asistenty, je vhodné organizovat i 
společná setkáni těchto asistentů navzájem, neboť každý 
z nich má různé zkušenosti i postřehy ze své práce, které 
mohou být cenným zdrojem pro ostatní. Taková setkání mohou 
i samotnému konzultantovi lépe objasnit aktuální situaci 
klienta, jeho pokroky i případné neúspěchy. Schůzek se 
obvykle účastní i sám klient a příprava takového setkání se 
koná s jeho souhlasem a někdy i za jeho spolupráce. 

2 .5 Spolupráce týmu pracovníků JUS 
Tranzitní program vyžaduje týmový přístup ke 

klientovi, proto je velký důraz kladen na týmovou práci. 
Důvodem je především multidisciplinární přístup, který by 
měl být dnes již samozřejmostí. Členové celého týmu 
spolupracují se studentem a jeho rodinou, společně 
stanovuji cile přechodu v těch oblastech, které jsou pro 
studenta aktuální a ve kterých chce a potřebuje s týmem 
spolupracovat. 
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Týmová práce je základním požadavkem na činnost všech 
odborných pracovníků v dnešním JÚŠ a jde mj . o to, aby 
jeden člověk nerozhodoval sám o jiném člověku. Kolem 
každého žáka a studenta je soustředěn tým odborníků, mezi 
které vždy patří učitel, fyzioterapeut, ergoterapeut, 
lékař, sociální pracovník, psycholog a u studentů 
zařazených do tranzitního programu také pracovník 
tranzitního programu. Koordinátorem týmu bývá jeden z nich 
a úkolem všech je definovat potřeby žáka nebo studenta, 
navrhnout program komplexní rehabilitace a realizovat jej. 
Nezbytnou podmínkou práce celého týmu je sledovat změny a 
dokázat na ně včas reagovat. 

Hlavní slovo ve všech fázích procesu tranzitního 
Programu má samotný klient, případně jeho rodiče a 
v podpoře na pracovišti i zaměstnavatel. Rozhodnutí na 
základě vyjádření těchto zúčastněných však činí konzultant, 
který je klientovým průvodcem realizací TP. Je vhodné, aby 
se na rozhodnutích podíleli i ostatní členové pracovního 
týmu. Za tímto účelem se konají schůzky týmu, na kterých se 
mohou členové týmu vzájemně obohatit o zkušenosti kolegů. 
Tým se také pravidelně schází s rodiči, případně studentem 
a dalšími odborníky. Pro svou práci má k dispozici 
společnou dokumentaci a jedním z výstupů jeho práce jsou 
výroční dopisy studentovi, které shrnují přiměřenou formou 
výsledky plněni programu a nastiňují další cíle. 

Následující schéma znázorňuje tým JÚŠ, jehož 
koordinátorem je ergoterapeut (Koncepce rozvoje JÚŠ -
moderního rehabilitačního centra pro mládež s tělesným 
Postižením, [cit. 15. 1- 2007]. Dostupné z: 
http://www.jus.cz/kon/koncepce.htm) 

http://www.jus.cz/kon/koncepce.htm
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2 .6 Spolupráce s rodinou 
Každé rodina prochází situacemi, které pro ni 

znamenají velkou zménu a tyto zmény mohou vyvolávat 
, ,h1..e iednotlivých členů rodiny. Ať negativní a stresove situace jeun J 

in narozeni dítěte, začátek jeho už jsou to změny ve smyslu narozeni 
•1 , u , Kí nnhertv Či odchod z domova, vždy školní docházky, období puoeruy 

. . vteré i V obyčejné rodině působí Dde o výjimečné události, ktere 
. - J(4.xfo «, Dostižením jsou podobné změny rozruch. Pro rodiče ditete s postih 

„.Jiřp zdravého dítěte, stejně důležité jako pro rodíce zara 

s e svým dítětem již velký V období adolescence maji se y 
'„x rin -ieiich myslí nastupuji mozna kus cesty za sebou, nicmene do Dejic. y 
. dního života. Jaká bude nedůležitější otázky dosavadnino 

u ^ o Tak mohu své dítě ne] lepe budoucnost mého dítete? JaK 
íiVnl - jak převést úspesne sve zabezpečit? Nastupuje novy uKoi j 

, ^ znělého věku? Toto období byva 
^itě z období dospívání do dospeleno „ , Q li r e obtížné a na rodíce mladého Pro všechny zúčastněně velice 
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člověka s postižením může klást větší nároky. V této době 
začnou většinou rodiče pro své dospívající dítě hledat 
pomoc, aby se mohlo co nejvíce osamostatnit a záhy bývají 
nepříjemně překvapeni, naráží-li na nedostatek služeb pro 
mladé lidi s postižením v dostupné lokalitě. 

V tranzitním programu je proto důležitou součástí 
spolupráce s celou rodinou, neboť rodiče na jedné straně 
dobře chápou, jak je pro jejich dítě důležitá nezávislost a 
samostatnost, ale na druhé straně často nevědí, zda je 
jejich dítě vůbec určitých aktivit schopno a jestli pro něj 
není osamostatňování nebezpečné. Jedním z účinných a 
fungujících způsobů spolupráce s rodiči je aktivně je 

- - - 7ároveň mohou častá setkání zapojit do plánování přechodu, zároveň 
s rodiči a diskuse o plánech do budoucna jejich dítěte 
Přispívat k lepší orientaci konzultanta v prostředí rodiny 
a zkvalitnění spolupráce s rodinou. 

2 .7 Kroužek přátel 
V rámci tranzitního programu by se kroužky přátel, 

•, ^Hnnrováného zaměstnávání, daly které vychází z metodiky podporovanou 
, - „Hrožené sociální podpory mimo zařadit do oblasti přirozené 

, wmižku si student vybírá sám a Pracoviště. Účastníky krouzxu 
-- chmina lidí osob jemu blízkých, nejčastěji ho tvoří menši skupina 

Může se jednat o příbuzné, přátelé z místa bydliště, z 
Prázdnin, lázní, asistenty, připadne i bývalý učitel, 

7P Služeb mimo ústav a podobné. Psycholožka, profesionálové ze siu. 
• ^iich přátelství či známost Tyto osoby dohromady sponce jejicn f 

i „ nim něco důležitého prožili, dotyčného studenta, nebo s nim 
a i sou schopni a ochotni mu v zajímají se o jeho budoucnost a jsou 

období přechodu pomoci. 
-v r^Aťel mívá většinou každý člověk, Podobné kroužky pratei 

.... setkáváním se s lidmi v prubehu neboť přirozeně vznikají setKdv 



Tranzitní program v JÚŠ v Praze 34 

života, v různých životních situacích se proměňují a 
obnovují. Podle potřeby a aktuálního průběhu tranzitního 
programu se kroužek přátel schází, přičemž je dobré, když 
schůzku svolává sám student, neboť iniciování setkání jím 
samým je vhodnou součástí nácviku sociálních dovedností. 
Pomoci však může i konzultant. Je vhodné, aby se schůzky 
podle možností účastnili i asistenti, kteří jsou se 
studentem v kontaktu, dále členové pracovního týmu, zejména 
konzultant. 0 průběhu setkání je informován i studentův tým 
pracovníků. Při setkání kroužku přátel se obvykle neprobírá 
Přímo nějaká fáze individuálního plánu klienta, ale spíše 
jeho představy a sny o dalším životě. 

Kroužek přátel dokáže studenta podpořit, dodat mu 
sebedůvěru a realistický optimismus. Spolu s ostatními může 

uvědomit si své plány do student rozpoznat sve zájmy, uveaonm. ^ v y 
, . x . račít uskutečňovat. Účastníci mu budoucnosti a postupné je zaCIL 
, . n , 7 n r p m nápomocni při vytváření jeho jsou svou radou ci názorem nať 

~ • nnqtuoném uskutečňování jeho vize budoucnosti a pri postupném 
- I Kroužek zároveň umožňuje individuálního plánu přechodu. Krouže* 

-- „4. cvvch přátel v jeho náročném studentovi prožít ucast svycn px 
, / ' 0 0 t-flk nro něj stává příležitostí životním období a setkaní se taJc pro j 

rozvíjet své sociální dovednosti. 

2 .8 Tranzitní program na středních školách JÚŠ 
Tranzitní program se v JÚŠ úspéšně realizuje na 

v rámci komplexní rehabilitace některých středních školách v rámci y 
- a kombinovaným postižením ve Pro děti a mládež s tělesným a komom 

cHružením Asistence. Program se spolupráci s občanským sdružením 
. u. řVniárh a V obchodní škole, uskutečňuje v praktických sKoiac 
• í^mrnázium a sociálně správní) a Studenti maturitních oboru (gymnázium ^ 
tranzitní program zacleneny do učňovských oborů nemají tranzit ť 

„íastního zájmu mohou docházet vyučovacích hodin, ale podle vlastni 
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po vyučování do Job klubu nebo na individuální konzultace. 
V následujících kapitolách je popsán typ práce se studenty. 

Tranzitní program na středních školách zajišťují tři 
konzultantky, které vedou hodiny tranzitního programu, 
individuální konzultace a individuální praxe. Kromě toho se 
Podílejí na vyhledávání zaměstnání, navštěvují se studenty 
jejich místa bydliště a pomáhají jim podle potřeby hledat 
sociální a zdravotní služby, kontaktovat úřad práce, 
městský, obecní, případně i krajský úřad. 

2.8.1 Praktické školy J Ú Š 

Praktická škola (původně Praktická rodinná škola) byla 
zřízena před deseti lety a její současný název je Praktická 
škola dvouletá. Do této školy přicházejí studenti, kteří 
absolvovali zvláštní třídy základní školy JÚŠ. V současné 
době jsou zde i absolventi jiných zvláštních škol. Před 
šesti lety byla otevřena ještě Praktická škola třiletá 
zaměřená na zahradnické práce. V loňském školnim roce byla 
nově otevřena Praktická škola tříletá zaměřená na domácí 
Práce. 

Hodiny tranzitního programu probíhají v každé 
Praktické škole. Od 1. ročníku mají studenti jedenkrát za 
měsíc společnou hodinu (1,5 h), která se koná v prostorách 
Asistence. Hodiny probíhají pod vedením konzultantek 
tranzitního programu a slouží k seznámení se studenty a 
Poznání jejich dovedností a schopností. Zároveň vedou 
studenty k přemýšlení o budoucím životě po ukončení školy 

, , , „c-i dfpnce, služeb v místě bydliště (otázky práce, bydleni, asistence, 
aPod.). studenti se seznamují se službami Asistence a 
^žnostmi jejich pracovního uplatnění. Individuální 
konzultace pro studenty prvního ročníku slouží k přípravě 
Praxe. o individuálních praxích více v kapitole 3.1.1. 
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Individuální konzultace studentů druhých a třetích 
ročníků jsou již zaměřeny na sledování a rozvíjení 
pracovních a sociálních dovedností na praxi a v posledním 
ročníku na přípravu a realizaci plánů po ukončeni školy. 

2.8.2 Obchodní škola v Jedličkově ústavu 

Tranzitní program pro studenty obchodní školy v JÚŠ 
Probíhá již šestým rokem. V předchozím období mohli 
absolventi obchodní školy využívat služeb sdružení 
Asistence. Od minulého školního roku probíhají hodiny 
tranzitního programu ve výuce obchodní školy pro 2. a 3. 
ročník v prostorách sdružení Asistence, přičemž studenti 
jsou rozděleni do skupin po třech a dochází zhruba jednou 
měsíčně. Studenti obchodních škol mají také možnost 
jednotýdenní praxe na běžném pracovišti a tyto praxe si 
zařizují sami. Hodiny tranzitního programu jsou zaměřené: 

> na motivaci studentů k aktivnímu přístupu k vlastní 
budoucnosti 

> identifikaci zájmů, možností studenta a speciálních 

potřeb 

> souvislost zájmů a práce 
> rozvoj dovedností potřebných k získání zaměstnání 

> zjišťování možností pracovního a sociálního 
uplatnění v místě bydliště 

> seznámeni se se službami pro zdravotně postižené 

> orientaci ve finančním zajištění služeb 

v. . • i.^idaťivp týkající se zaměstnanosti a 
> orientaci v legislativě ty^j 

sociální oblasti 
^ exkurze 
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V posledním ročníku mohou studenti docházet na 
individuální konzultace a pracovat na svých plánech po 
skončení školy již samostatně. Konzultantky tranzitního 
Programu se podílejí na vyhledávání zaměstnáni, navštěvují 
se studenty jejich místa bydliště a pomáhají jim podle 
Potřeby hledat sociální a zdravotní služby, kontakty, 
Pracovní místo, atd. Absolventi pak mohou využívat služeb 
Asistence. 

2.8.3 Rodinná škola při JÚŠ 

Rodinná škola v JÚŠ již neexistuje, poslední studenti 
ukončili studium ve školním roce 2004/2005. Je zde uvedena 
Proto, že jeji absolventi byli a ještě stále jsou účastníky 
tranzitního programu. 

Studenti měli hodiny tranzitního programu jednou 
měsíčně jednu vyučovací hodinu. Dále využívali individuální 
konzultace. Praxe do rozvrhu zařazeny neměli. Z toho důvodu 
měli studenti této školy, kteří projevili o praxe zájem a 
bylo by pro ně pracovní zařazení obtížené, možnost využít 
jednoroční program Zácvik. Program Zácvik byl zaměřen na 
získání pracovních a sociálních zkušeností a intenzivně 
studenty připravoval na jejich budoucí pracovní uplatnění. 
Jeho studenti mohli využít možnost individuálních praxí a 

konzultaci. 
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3 PROCES REALIZACE TRANZITNÍHO PROGRAMU 
Tranzitní program pro studenty středních škol 

v Jedličkově ústavu a školách v Praze a občanském sdružení 
Asistence není jednorázovou akcí. Je to proces, který 
probíhá ve třech fázích a doba trvání je podle potřeby 
každého klienta individuální. První fází tranzitního 
programu je fáze přípravná, která začíná obvykle 
v posledních dvou letech studia, tedy ještě v době 
studentovy docházky do školy a pobytu v ústavu. V této 
části programu pomáhají účastníkovi programu a jeho rodině 
hlavně pracovní konzultantky sdružení Asistence, které 
zajišťují praktickou část programu - pracovní asistenci. 
Její realizace probíhá na individuálních praxích studenta, 
sdruženi zabezpečuje jeho doprovody a činnosti v tranzitním 
Programu. Spolu s pracovními konzultantkami se v této fázi 
v menší míře uplatňují i ostatní členové týmu studenta. 

První fáze přechází ve druhou, která je určena již 
absolventům JÚŠ. Druhá fáze je plně zajišťována sdružením 
Asistence a její hlavní náplní jsou aktivity a služby 
zaměřené na počáteční období po ukončení studia. 

Začlenění do komunity v místě bydliště je cílem třetí, 
závěrečné fáze celého tranzitního programu. K úspěšnému 

dochází ve chvíli, kdy klient završení tranzitního programu aocna^i 
, , , , „ sociálních služeb a kontaktů dokáže bez problémů využívat socidm 
v místě svého bydliště. 

Výše popsané fáze tranzitního programu jsou podrobněji 
rozebrány v následujících kapitolách, přičemž větši 

nracovní uplatnění absolventů JÚŠ Pozornost je zamerena na pracovnx ť 
' -\pik-o iednu z úspěšných metod 

a na podporované zaměstnavani jako jea y 
zaměstnávání lidí s postižením na trhu práce. 
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3.1 První fáze - Příprava na škole 
Předtím než začne student chodit na individuální 

praxe, je potřeba si nejprve v první fázi tranzitního 
Programu ujasnit vlastní plány. Mladí lidé na středních 
školách, ať s postižením nebo bez, mívají zpravidla velmi 
mlhavou představu o svém budoucím uplatnění. Ti 
s postižením jsou však vzhledem ke svým intaktním 
vrstevníkům navíc znevýhodněni nejen vlastními změněnými 
možnostmi, ale také zásadním nedostatkem a odlišností 
dosavadních získaných životních zkušeností. Proto většina 
z nich po skončení studia nepovažuje pracovní uplatnění za 
Problém číslo jedna. Důležitou součástí této fáze je tedy i 
rozvoj motivace a orientace ve vlastních zájmech. 

Bezbariérové a vstřícné prostředí Jedličkova ústavu, 
kde mladý člověk tráví většinu svého času během studia, 
bohužel velmi špatně podněcuje jeho představivost 
v otázkách toho, jakou konkrétní pomoc a služby bude 
Potřebovat po dokončení studia. Nedokáže si představit, kde 
a jak tyto služby najít a jakým způsobem si je finančně 
zajistit. Proto je první fáze zaměřena i na představy o 
budoucnosti, které si musí student dát do souvislosti 
3 vlastními možnostmi a možnostmi, které nabizí pracovní 
trh. j e nutné brát v úvahu veškerá omezení plynoucí 
z tělesného postižení a s tím spojenou identifikaci 
specifických potřeb (např. bezbariérový přístup, osobní 
asistence, interiér a doprava, kompenzační pomůcky aj.). 

ústřední součástí první fáze je tedy hledání 
zaměstnáni a k němu se vážící další aktivity např. otázka 
bydlení, nácvik soběstačnosti v běžných denních činnostech, 
doprava do zaměstnání, volnočasové aktivity aj. Mimopražští 
studenti a absolventi JÚŠ stojí před otázkou, jak si 
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zajistit své potřeby v místě bydliště. Konzultanti se od 
začátku tranzitního programu zajímají o místo bydliště 
studenta z hlediska jeho specifických potřeb (shánějí 
asistenty v místě bydliště, oslovují místní zaměstnavatele 
a organizace poskytující sociální služby, navazují kontakty 
s místními úřady). 

3.1.1 Individuální praxe 

Při přechodu studentů ze školy do dalšího života je 
obvykle pro každého prioritou získat vhodné pracovní 
uplatnění. Student potřebuje vědět, že to, co se ve škole 
učí, bude moci v životě a hlavně v práci uplatnit. Systémem 
individuálních praxí má možnost si své pracovní a sociální 
dovednosti v praxi ověřit, rozvíjet a prohlubovat 
(Stupková,Nováková,Kólblová,2004,s.11). Individuální praxe, 
která nejčastěji probíhá na běžném pracovišti, je stěžejním 
tématem první fáze tranzitního programu. 

Cílem individuálních praxí je získat kromě pracovních 
i sociální dovednosti. Student má možnost přijít mimo ústav 
do přímého kontaktu se svými spolupracovníky, je postaven 
Před konkrétní pracovní úkol, který musí vykonat a může si 
tak ověřit školni teorii v praxi. Díky tomu si může 
vytvořit realistický náhled na vlastní možnosti, zvýšit 
sebedůvěru, snížit pocity úzkosti při představě opuštění 
známého a bezpečného prostředí školy. Důležitou součástí 
studentovy praxe je pracovní konzultant, který zajišťuje 
odborný dohled nad jeho praxí, a pracovní asistent, který 
h° na praxi doprovází. Pracovní asistent je zpravidla 
vybírán ze seznamu asistentů sdružení. 

S praxí začíná student ve druhém ročníku, její výběr 
3e zcela individuální a závisí jen na studentovi. 
Nejčastějším kritériem vyhledávání praxe jsou studentovy 
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zájmy. Se svým pracovním konzultantem si student nejprve 
ujasní, co ho zajímá a co by chtěl na praxi vykonávat za 
činnosti. Poté si vytipuje případná pracoviště, která 
Připadají v úvahu z hlediska dopravy z ústavu či z místa 
bydliště, z hlediska přístupnosti budovy a interiéru a učí 
se je oslovovat, buď telefonicky, emailem, nebo dopisem. 
Následně vybrané pracoviště navštíví se svým konzultantem, 
Prohlédne si ho a seznámí se s jeho činností. 

Individuální praxe se uskutečňuje jednou/dvakrát týdně 
nejčastěji v Praze na běžných pracovištích, ve stacionářích 
nebo v chráněných dílnách. Není-li student z Prahy a má 
zájem o přípravu na budoucí povolání, může si praxi 
domluvit v posledním ročníku školy v mistě bydliště. Na 
běžném pracovišti probíhá praxe formou přípravy na 
Podporované zaměstnávání, které umožňuje práci v tomto 
Prostředí i lidem s těžkým postižením. Tímto způsobem se 
člověk učí přímo na pracovišti potřebným pracovním a 
sociálním dovednostem. Pokud to situace vyžaduje, doprovází 
studenta pracovní asistent, který je nejen jeho doprovodem, 
ale zároveň i pomocníkem ve zorientování se v zadaných 
úkolech, v získávání přirozené podpory na pracovišti, v 
komunikaci se spolupracovníky apod. 

Není bezpodmínečně nutné, aby praktikant zakotvil na 
Prvním pracovišti, v rámci individuální praxe může 
^střídat více míst. Ideálním případem je, když se poslední 
místo Stává současně i prvním předpokládaným budoucím 
Pracovištěm, kam student už jako absolvent po prázdninách 
nastoupí. Za naplněný cíl individuální praxe je možné 
Považovat takový cíl, kdy se studentovi podaří najít vhodné 
Pracoviště, vymyslet odpovídající pracovní náplň a završit 
vše sepsáním pracovní smlouvy. 
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Během praxe je student samozřejmě neustále v kontaktu 
se svým pracovním konzultantem, s kterým se schází na 
konzultace nejlépe jednou týdně. Na těchto schůzkách spolu 
vytvářejí individuální plán, který zahrnuje i nácvik 
Potřebných dovedností, student seznamuje pracovníka se 
svými pokroky na pracovišti, řeší průběh praxe aj. Cenným 
zdrojem informací o probíhající praxi je pracovní asistent, 
který dělá praktikantovi doprovod a s kterým se konzultant 
rovněž schází na pravidelných schůzkách. 

Mezi základní výhody přípravy na budoucí pracovní 
uplatnění formou individuálních praxí s asistencí patří 
(Stupková,Nováková,Kolblová,2004,s.6): 

> Předcházení nezaměstnanosti absolventů JÚŠ 
dlouhodobé i krátkodobé. 

> Student si může vyzkoušet různé typy práce v běžném 
prostředí a lépe se pak rozhodnout pro určitý druh 

práce. 
> Student i zaměstnavatel si mohou nezávazně vyzkoušet 

spolupráci. 
> Oproti skupinové praxi je možný individuální přístup 

v reálném prostředí, kde je student sám za sebe. 

> Student má na pracovišti možnost individuální podpory 

pracovního asistenta. 
> V případě přechodu z praxe přímo do zaměstnání 

neztratí student pracovní návyky (ráno vstát, mít 

povinnosti, atd.). 
> Student má možnost včas se naučit a vyřídit si 

formality týkající se zaměstnání. 
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Význam individuální praxe nespočívá jen v získání 
zaměstnání, osvojení a rozvoji pracovních a sociálních 
dovedností. Získáním práce dostává zároveň i studentova 
blízká budoucnost konkrétnější podoby a jeho obávaný „krok 
do neznáma" ztrácí na tajemnosti a nabývá reálných obrysů. 

3 .2 Druhá fáze - Život v běžném prostředí 
Druhá fáze tranzitního programu se zabývá životem 

člověka v běžném prostředí bezprostředně po skončení 
studia, kdy se ze studenta stává absolvent JÚŠ. Přetrvává-
li jeho zájem spolupracovat, uzavírá s Asistencí smlouvu o 
poskytovaných službách a stává se jejich uživatelem. 
Sdružení zajišťuje veškeré služby této fáze. 

Stěžejní oblasti, kterými se klient zabývá po skončení 
školy, jsou: 

> pracovní uplatnění 

^ bydlení 

> soběstačnost 

> volný čas 
Mladí lidé si po skončení školy formují své vlastní 

Priority a v reálném prostředí ověřují jejich životnost. 
Z j i š ť o v á n í u s k u t e č n i t e l n o s t i v l a s t n í c h plánů, z í s k á v á n í 

osobních zkušeností, ale i možnost riskování a odhalování 
Příčinných souvislostí mezi vlastním jednáním a jeho 
následky tvoří podstatnou část tohoto období. Velkou roli 
v tomto procesu hraje poznání, že člověk má budoucnost ve 
svých rukou a že odpovědnost za svůj život si nese jen on 
sám bez ohledu na míru svého zdravotního postižení. I 
člověk s těžkým zdravotním postižením, který je v běžných 
d e n n í c h č i n n o s t e c h závislý na o s o b n í a s i s t e n c i , p o m ů c k á c h 
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či upraveném prostředí, si může organizovat a řídit své 
služby sám. 

3.2.1 Podporované zaměstnávání 

Jednou z hlavních služeb tranzitního programu, která 
je poskytována mladým absolventům, je podporované 
zaměstnávání (dále jen PZ). „Tato služba umožňuje práci na 

běžném pracovišti lidem znevýhodněným na trhu práce takovým 

způsobem, že potřebují individuální podporu a pomoc při 

hledáni, získání a udržení si práce a při rozvoji pracovní 

kariéry. Zaměstnání se hledá na otevřeném trhu práce, 

odpovídá zájmům, schopnostem, nadáni i osobním možnostem 

Udí se znevýhodněním. Je to časově omezená služba určená 

lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnáni 
v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a 

zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny 

té míry, že potřebují individuální osobní podporu 

Poskytovanou před nástupem do práce i po 

něm"(Vitáková, 2005, s . 16) . 
Služba podporovaného zaměstnávání vznikla ve Spojených 

fátech amerických v sedmdesátých letech a postupně se 
rozšířila do Kanady a Austrálie. V 90. letech se tato 
metoda stává formou pomoci lidem s postižením i v Evropě, 
kde k nejůspěšnějšim průkopníkům patří skandinávské státy 
(Johnová in IN-Zpravodaj České unie pro podporované 
vměstnávání,2003). V české republice je služba PZ 
Poskytována výhradně nevládními organizacemi. První 
Ventura poskytující služby PZ v ČR - Rytmus o.s. - byla 
založena roku 1994 v Praze (Nováková,2005) . 

Za účelem podpory rozvoje podporovaného zaměstnávání 
M a v roce 2000 v ČR také založena česká unie pro 
^ , , , , k t e r á j e j a k o p r v n í 
P o d p o r o v a n é z a m ě s t n a v a n i , J 
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z postkomunistických zemí od roku 2001 členem Evropské unie 
Pro podporované zaměstnáváni (EUSE - European Union of 
Supported Employment). Posláním České unie pro PZ je 
Především formulovat, šiřit a podporovat myšlenku 
Podporovaného zaměstnáváni v ČR. 

Význam podporovaného zaměstnávání spočívá ve 
vyrovnáváni příležitostí u lidí, kteří mají v důsledku 
zdravotního postižení ztížený přístup na otevřený trh práce 
a tím pádem jsou nebo mohou být omezeni ve svém 
společenském uplatnění. Z toho plyne, že podporované 
zaměstnávání je zaměřeno na lidi v produktivním věku, kteří 
se - pro svou sníženou schopnost potřebnou k získání a 
udržení vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce -
neobejdou bez individuální podpory postavené na osobní 
Pomoci pracovníka(Vitáková,2005). 

V porovnání s jinými druhy služeb (chráněné dilny, 
Poradny, přechodné zaměstnáváni aj. ) je podporované 
zaměstnávání služba, která zásadně pomáhá lidem se 
znevýhodněním v jejich pracovním uplatnění na otevřeném 
trhu práce. Souběžným cílem PZ je kromě možnosti udržení si 
běžného zaměstnání i zvýšení úrovně samostatnosti uživatelů 
služeb např. posílením pracovních návyků a zájmu o profesní 
rozvoj, vytvořením či rozvinutím dovedností, které jsou 
Potřebné získání a udržení si práce. 

Služba PZ je časově omezená a možnost prodloužení 
závisí na konkrétním případu. Pokud není během stanovené 

mrwnp na tuto službu následně doby dosaženo cíle PZ, De mozne na 
navázat jiným typem služby např. osobní asistencí či 
Poradenstvím. Službu PZ může klient využít opakovaně, pokud 
^ , , „„.míhn místa či nalezení místa to v zájmu zachování pracovnino 
nového. 
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Proces podporovaného zaměstnávání je sled aktivit 
zúčastněných stran, vedoucích k získání a udržení si 
vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce a 
Podle České unie pro PZ lze celý proces podporovaného 
zaměstnávání rozčlenit na 5 fází (Definice a principy 
Podporovaného zaměstnávání, [cit 10. 1. 2007], dostupné z: 
http://www.unie-pz.cz/index.php/pz/14): 

Vytváření osobního profilu klienta a utváření 
představy o místním trhu práce. 

^ Vytváření představy o vhodném pracovním uplatnění. 

^ Vyhledávání či vytváření pracovního místa vhodného pro 
klienta a potřebného pro zaměstnavatele a současně 
rozvíjení dovedností pro vyhledávání, získání a 
udržení si pracovního místa. 

^ Poskytování podpory po vytvoření pracovně právního 
vztahu mezi klientem a zaměstnavatelem. 

> Poskytováni služeb bezprostředně směřujících 
k ukončení procesu podporovaného zaměstnávání. 

V Souhrnné metodice podporovaného zaměstnávání 
(Vitáková,2005) jsou podrobně definovány rozpoznávací znaky 
P z, které lze shrnout následovně: 

Pracovní místo je na otevřeném trhu práce. To znamená, 
ž e pracoviště nemá statut chráněné dílny podle platné 
legislativy. Nejsou zde soustředěni pracovníci se 
znevýhodněním a nepotřebují tedy zvláštní pomoc. Práce má 
s tabil n i charakter a pracovně právní vztah odpovídá platným 
Právním předpisům. Je uzavřen mezi pracovníkem a 
zaměstnavatelem, jeho délka je stanovena na dobu neurčitou 
nebo n a dobu, která je v daném regionu u daného 
zaměstnavatele běžná. Dohoda o provedení práce nebo 

http://www.unie-pz.cz/index.php/pz/14
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dobrovolná práce je akceptována pouze jako fáze vedoucí 
k uzavření stabilního pracovně právního vztahu. Pracovní 
místo odpovídá zájmům, schopnostem i osobním možnostem 
klienta, umožňuje jeho profesní rozvoj, má příležitost 
získat nové dovednosti a může u něj dojít k pracovnímu 
Postupu. Klient pracuje za rovných pracovních podmínek, je 

vyplácena mzda ve stejné výši jako ostatním pracovníkům 
a pro práci má vytvořené obdobné pracovní prostředí a 
vybavení jako ostatní pracovníci. Jedná se o hodnotnou a 
smysluplnou práci, z které má zaměstnavatel užitek, nejde o 
uměle vytvořené misto. 

V neposlední řadě má klient na pracovišti příležitost 
k sociálnímu začlenění, setkává se s ostatními pracovníky 
nebo zákazníky a spolu se všemi se účastní společenských 
akcích, které organizuje zaměstnavatel. 

Poskytovaná podpora je různá. Podstatou je jeji 
individuálnost zaměřená na potřeby konkrétního člověka a 
zaměstnavatele. Jedná se o „minimální efektivní podporu" 

(Stupková in Krejčířové, 2005), jež podporuje rozvoj 
samostatnosti člověka a vyvíjí se podle jeho aktuální 
Potřeby a míry samostatnosti. Pomáhat více, než je potřeba, 
může být kontraproduktivní. Podpora se průběžně redukuje 
Podle závislosti na vývoji dovedností klienta. 

„ , . i-aké vyhledáváni poskytovatelů 
Součásti podpory je taice vyi v.-. žt-̂  i mimo ně, tzn. lidí mimo Přirozené podpory na pracovišti i 

ot ,, .fflxotnávání, kteří budou klientovi službu podporovaného zamestnavanx, 
Pomáhat zvládat pracovní úkoly i další činnosti s tím 
související (např.včasný odchod do práce, příprava jídla, 
vhodné oblečení apod.). Pracovník pomáhá dále zjišťovat 
možnosti poskytování návazných služeb, které mohou ovlivnit 
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získání a zachováni vhodného zaměstnání (např.osobní 
asistence, poradenství). 

Cílem p o d p o r y je, aby byla p o s k y t o v á n a p r o k l i e n t a co 
nejpřirozenější cestou, aby na něj zbytečně neupozorňovala. 
P o d p o r a je poskytována nejen klientovi, ale také 
zaměstnavateli, a to např. s úpravou pracovního mista a 
pracovní náplně, s přijímáním klienta a s vytvořením 
podmínek pro jeho přijetí do pracovního kolektivu apod. 

Pro klienty služby podporovaného zaměstnávání pořádá 
občanské sdružení Asistence skupinová setkání tzv. job 
kluby. Cílem těchto setkávání je především výměna a 
Předávání zkušeností. Nejen klienti služby podporovaného 
zaměstnávání, ale i studenti JÚŠ se zde mohou setkat s^již 

cVat cenné zkušenosti, dozvědět Pracujícími absolventy a získat cenné 
se, co je čeká, na co se mají připravit, s čím se mohou 
setkat. Také se zde seznamují s postupy, jak získat práci, 
učí se psát životopis, jak komunikovat s úřady aj. 
D ů l e ž i t o u s o u č á s t í t ě c h t o s c h ů z e k j e i n d i v i d u á l n í i 

^í^ařní ch dovednosti klientů (hraní skupinový trénink komunikacnicn 
rolí, telefonování apod.) 

3.2.2 Jiné možnosti pracovního uplatnění 
- 4. irrání není jedinou možnou volbou Podporované zamestnavani neni j 

, „ - - 7 a p r a c í m ů ž e k l i e n t d á l e d o c h á z e t P r a c o v n í h o u p l a t n ě n i . Z a p r a o i 
, „ A Hílnv výrobního družstva, či např. do stacionáře, chráněně dílny, vy 
4- n ^ b ě ž n é m p r a c o v i š t i , k d y ] e d o b r o v o l n ě s p o l u p r a c o v a t n a D e z n e 
nwari^ho zaměstnávání, ale v tomto 

z a c h o v á n p o s t u p p o d p o r o v á n e n o 
, , p r a c o v n í s m l o u v u o d o b r o v o l n é P ř í p a d ě k l i e n t u z a v í r a p r a c o v n í 

. w „ároku na finanční ohodnoceni, spoluprácí a pracuje bez nároku 
, - '„h možností pracovního uplatnění Kombinace výše zmíněných moznos 

t s i m ů ž e d l e v l a s t n i v o l b y klienta se nevylučuji. Klient 
- nroaram, do ktereho zahrne jak sestavit vlastní pracovní program, 
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Placenou práci na běžném pracovišti, tak i dobrovolnou 
spolupráci na jiném pracovišti. 

Přiklad z praxe: A. je mladá žena s tělesným postižením upoutaná na 

vozík. Je veselé povahy, společenská, starostlivá, empatická, ráda pomáhá ostatním. Je 

ráda v kolektivu, mezi lidmi, baví ji dělat něco pro druhé. V současné době hledá s 

pomocí své konzultantky práci. Ráda by si našla něco stabilnějšího nejlépe na dva dny 
v týdnu, aby jí zůstal čas i na volnočasové aktivity a setkávání s přáteli. A. absolvovala 

Praktickou školu v JÚŠ v Praze, během které měla možnost dostat se na řadu praxí a 

vyzkoušet si tak pracovat. Začínala v Borůvce - nadačním obchůdku Nadace Jedličkova 

ústavu, pomáhala v redakci časopisu při Úřadu městské části Prahy 11 a pracovala i 

v mateřské školce. Na praxe docházela jeden/dvakrát týdně a pokaždé šlo zatím o 

dobrovolnou spolupráci. Smyslem práce pro A. nejsou peníze. Uvědomuje si, že práce 

Pro ni znamená nezůstat sedět doma a být sama. Je ráda, že se dostane mezi lidi a že to, 

°o dělá, má svůj smysl. 

3.2.3 Soběstačnost a samostatnost 
Základním předpokladem pro aktivní život člověka ve 

společnosti je soběstačnost v běžných denních činnostech. 
v rámci tranzitního programu se používá pojmu běžné denní 
činnosti (activities of daily living, dále jen ADL), mezi 
které patří např. osobní hygiena (mytí, česání, ústní 
hygiena), oblékání, stravování, funkční komunikace (použití 
telefonu), funkční mobilita (použití vozíku pro přesun 
z místa na místo), použití dopravního prostředku, schopnost 
reagovat v nečekaných situacích, užívání léků, manipulace 
s Penězi (Neistadt,1998). 

-; ýpní notřebuje většina studentů Vzhledem ke svému postiženi P " ^ J 
JÚŠ dlouhodobou podporu v rozvoji soběstačnosti, 
v některých činnostech se jedná o pomoc trvalou. Spolupráce 
.. , , ^ schopnosti studentů naučit v této oblasti je postavena na scnuť 

^-if-irké potřeby v oblasti ADL a S e identifikovat své s p e c i f i c k é p o y 
^ kterou skutečně potřebují, schopnosti požádat o pomoc, kterou 
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Při nástupu do tranzitního programu mívá už většinou 
klient osvojeny ADL týkající se osobní hygieny, koupání, 
oblékání, jídla, či mobility. Zná svoje potřeby při jejich 
realizaci a umí požádat o pomoc v případech, kdy ji 
Potřebuje. Nácvik těchto ADL probíhá v případech, kdy se 
kl 

ient seznamuje s novým prostředím (př. nové bydlení, 
zaměstnání, praxe) a osvojuje si zkušenosti přímo v daném 
místě (př. sprchování v novém bytě, překonání nově 
vzniklých bariér). 

ADL týkající se domácích prací, běžného úklidu, 
nákupů, vaření či přípravy jídla, manipulace s penězi a 
sociální interakce klienti nemají a často ani nemohou mít 
dobře osvojeny, neboť do tranzitního programu přicházejí 
zpravidla ještě v období školní docházky, kdy nejsou nuceni 
se výše zmíněnými činnostmi zabývat proto, že žijí doma 
v rodině, nebo na internátě JÚŠ. Proto se v průběhu 
tranzitního programu zaměřuje pozornost hlavně na ně. 

Počáteční hodnocení provádí konzultant pomocí 
rozhovoru a pozorování (obecné i specifické chování, 
Provádění samovolných i zadaných činností). Následuje 
nácvik, zpočátku jednoduchých činností s pomocí konzultanta 
v klientovi známém prostředí. Při postupném objevování 
Problémových oblastí pak klient hledá spolu s konzultantem 
2Působy jejich možné kompenzace, nebo se je učí trénovat 
v různých situacích. Konečným zvládnutím těchto činností 
Ví . , , , , o).,iriI1p na cestě k soběstačnosti a Klient zdolává dalsi stupně nd 

samostatnosti. 

3-2.4 Bydlení 
, , • klient tranzitního programu 

Také bydlení by si mel Kiie" ni ' . ̂  sAfVn abv si mohl udělat představu Plánovat již od jeho počátku, auy 
n ,„-,-! at-nění a specifických službách ° možnostech pracovního úplatném 
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v mistě bydliště. Cílem sdružení Asistence je snaha 
Poskytnout mu podporu a pomoc v oblasti bydlení podle jeho 
individuálních potřeb a aktuální situace. Pokud nemá klient 
v plánu zůstat u rodičů, může při výběru bydlení volit 
Podle svých přání, specifických potřeb, možností, či 
finančních prostředků ze následujících možností: 

> žádat o bezbariérový byt 

> najít si chráněné bydlení 

> najít si podporované bydlení 

Osobě s omezenou pohyblivostí může město na základě 
žádosti přidělit bezbariérový nájemní byt, který by měl mít 
všechny parametry vyhovující lidem s omezenou pohyblivostí. 
Podmínkou vyřízení žádosti na městském úřadě je trvalé 
bydliště osoby s omezenou pohyblivostí v dané lokalitě. 
Pokud již klient svůj byt vlastní, může požádat na místním 
sociálním odboru o příspěvek na úpravy. 

Definice chráněného bydlení (community residential 
facility), kterou vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, zní: „Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba 

Poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má 

formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se 

Poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba 

obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
, - - ' nř? zaiištění chodu domácnosti, Poskytnutí ubytovaní, pomoc pn 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
v- ^ • „m^r- nři nrosazování práv a zájmů, 
terapeutické činnosti, pomoc pn pzvt, 

Siužba se poskytuje za úplatu• (Sociální služby, [cit. 

15.1.2007], dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/91. 

http://www.mpsv.cz/cs/91
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Při volbě chráněného bydlení může být překážkou jeho 
jednostranné zaměření, které s přihlédnutím ke kombinaci 
Postižení klientů sdružení Asistence nemusí umožňovat jeho 
využití. Existuje-li například chráněné bydlení se všemi 
Potřebnými službami pro lidi s mentálním postižením, pak 
často nemá bezbariérové úpravy. Tím se pro člověka 
s mentálním postižením, který je upoutaný na vozík a jehož 
kombinace postižení vyžaduje službu chráněného bydlení, 
v tomto okamžiku stává nevhodnou. 

Cílem podporovaného bydlení (supported living) je 
umožnit člověku žít samostatně ve vlastním běžném 
domácím prostředí. Pro klienty sdružení má tato varianta 
nevýhodu v předpokladu vlastnictví či získání finančních 
Prostředků pro obstarávání vlastního bydlení. „Podporované 
bydl ení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 

Postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; 

služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

Prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 

úplatu"(Sociální služby, [cit. 15.1.2007], dostupné z: 
http ://www.mpsv.cz/cs/9). 

Příklad z praxe: B. pochází z rodiny Volyňských Čechů, narodila se a 

do 17 let žila na Ukrajině. Rodina i s B. odešla do Čech za vidinou lepšího života, ale B. 

<ento odchod špatně nesla, neboť na Ukrajině nechala všechny své přátele i příbuzné. Je 

mladá žena s dyskinetickou formou DMO, v interiéru se pohybuje samostatně 

blátivou chůzí rušenou dyskinezami, pro pohyb v exteriéru používá mechanický vozík a 

^ delší vzdálenosti potřebuje pomoc asistenta. Po příchodu do ČR nastoupila do 

^láštní školy JÚŠ. Do té doby školu nenavštěvovala, maminka ji vychovávala a učila 

http://www.mpsv.cz/cs/9
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doma. B. byla na svou matku velmi silně fixovaná, a proto velmi těžce nesla její smrt, 

která ji zastihla, když bylo B. devatenáct. 

B. zůstala sama se svým otcem, s kterým obývá bezbariérový nájemní byt 2+1 

určený pro osoby se sníženou pohyblivostí v Praze. Po smrti matky zůstala veškerá 

odpovědnost za chod domácnosti na B.,neboť otec byl pracovně velmi zaneprázdněný. 

Velmi ji to namáhalo, zvlášť když musela vedle toho ještě zvládat přípravu do školy. 

V oblasti bydlení a starosti o domácnost je plně samostatná a v současné době B. 

uvažuje o možnosti samostatného bydlení. S otcem si chce pohovořit o variantě, že by si 

našel vlastní byt a odstěhoval se. 

3.2.5 Volnočasové aktivity 

Kromě pracovního uplatnění potřebuje každý, zejména 
mladý člověk, i přiměřené uplatnění ve svém volném čase. 
Během školní docházky v JÚŠ a pobytu na internátě se 
studenti mohou věnovat velkému množství kvalitních a dobře 
Přístupných volnočasových aktivit, které jsou v areálu 
snadno dostupné (rytmický soubor mládeže a zaměstnanců JÚŠ 
The TAP TAP, divadelní kroužek, sportovní aktivity -
Plavání, atletika, boccia). V období přechodu ze školy do 
života je však nezbytné klienty naučit vyhledávat přiměřené 
aktivity volného času mimo ústav, nejlépe v místě svého 
bydliště. Důležitým momentem je pro absolventy JÚŠ možnost 
Udržování kontaktů a setkávání se i po skončení školy se 
svými bývalými spolužáky. 

, - , • • - Hinnhá léta velmi dobře slouží K tomuto účelu jiz dlouna ieLd 
* +-7V Klub absolventů Jedličkova casem osvědčený a provereny tzv. k.íul> 

. . . „ctntpřnilo již v roce 1996 a od ústavu. První setkáni se uskutečnilo j 
+. - j -FiinnuŤe a je nezbytou součástí te doby klub velmi dobré funguje j 
celého tranzitního programu. 

•, k h h í dochází v rámci klubu dvakrát K setkáním mladých lidi docna^ 
. „ , - - H^řP oro absolventy, studenty JÚŠ, týdně a má otevrene dveře pxu 
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asistenty i přátele. Pro absolventy je Klub šancí neztratit 
kontakt se spolužáky, studenti zde mohou prostřednictvím 
kontaktu s již dostudovanými načerpat zkušenosti, 
nahlédnout do budoucnosti a udělat si představu o tom, co 
je čeká. 

Program je společný pro všechny, každý může přijít 
s nápadem, každý se může zapojit do přípravy a realizace. 
Plánují se zde příležitostné společenské, kulturní či 
sportovní akce, domlouvají různé individuální aktivity pro 
volný čas i každoroční týdenní pobytové akce. Přirozenou 
sociální podporu tvoří dobrovolní asistenti, s jejichž 
Pomocí se mohou plánované aktivity úspěšně realizovat. 
Klubové aktivity přispívají ke zvyšování soběstačnosti 
klientů v běžných denních činnostech (vaření, oblékání, 
Pohyb a přesun po městě aj.). 

3 .3 Třetí fáze - začlenění do komunity 
„Plné začlenění absolventa do komunity je jakýmsi 

Pomyslným vrcholem tranzitního programu" (Stupková, 
Nováková,Kolblová,2004,s.15). Z druhé fáze tranzitního 
Programu může klient, pokud chce pokračovat, přejít do 
třetí fáze. Tato fáze zahrnuje následné služby a rozvíjí 
aktivity započaté již v předešlé fázi (např. podporované 
zaměstnávání, trénink soběstačnosti doma a v místní 

. vi t-v s asistentem ve volném čase komunitě, individuální aktivity 
aj.) 

Cílem tranzitního programu je aktivní začlenění 
mladého člověka s postižením do společnosti. Jde o to, aby 
mohl vést svůj život podle vlastních přání a představ a aby 

vi-̂ rp žije, dokázala zajistit mu místní komunita, ve ktere zij 
, , v nanlnění tohoto cíle. Místní veškeré služby, které vedou k naplněn 
• „fUnrp orqanizace ale i jeho zastupitelstvo i další instituce, ory 
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spoluobčané si tak jasně uvědomí, že člověk s postižením 
žije mezi nimi a je součástí jejich komunity. Postupně 
Poznají, jak takový člověk žije, jaký je, jaké služby musí 
mít ke svému životu zajištěné. Zároveň se mohou přesvědčit, 
2 e i tito lidé dokáží obohatit společný obecní život i 
celou společnost a přispívat do mezilidských vztahů. 

Je samozřejmé, že klienti potřebují i ve třetí fázi 
různé služby, aby mohli vést svůj aktivní život v komunitě 
(osobní asistence, podpora v pracovní kariéře, osobním 
růstu i mezilidských vztazích), ale služby už nejsou dále 
Poskytovány Asistencí, neboť se očekává, že iniciativy se 
ujmou místní organizace. Klient by měl postupně přestat 
využívat služeb sdružení. Prostor, který se tím uvolní, by 
m ěly zaplnit poskytovatelé v místě jeho bydliště, neboť tam 
má svoji přirozenou sociální síť, podporu rodiny, přátel 
nebo známých. Otázku bydlení má klient v této fázi 
tranzitního programu již vyřešenou, pracovní uplatnění 
systémem podporovaného zaměstnávání končí a pokud vše 
vychází, tak jak má, mělo by na něj navázat běžné 
zaměstnání s přirozenou podporou přímo na pracovišti. 
Významnou spoluprácí je kontakt sdružení s neziskovými 
organizacemi v místě klientova bydliště, které mohou samy 
Poskytovat absolventům návazné služby nebo pomáhat 
iniciovat vznik nových služeb. 

Sdružení Asistence pečlivě monitoruje aktuální vývoj a 
nabídku v oblasti sociálních služeb. Zkušenost však 
ukazuje, že situace pro lidi s kombinovaným postižením je 
zatím velmi nepříznivá nejen v Praze, ale i v ostatních 
regionech ČR. Nabídka zdaleka nepokrývá nutné potřeby 
klientů, neboť většina takových služeb zatím ani 
neexistuje. Významnou činností je tedy především iniciování 
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vzniku takových služeb, neboť klienti sdružení Asistence 
Dsou natolik specifickou skupinou, že kombinace jejich 
Postižení jim často neumožňuje využívat služby jíž 
existující (viz. chráněné bydlení v kapitole 3.2.3). 
Iniciování zahrnuje především aktivní zapojení se do 
rozvíjejícího se komunitního plánování v jednotlivých 
městských částech Prahy, informování partnerů (především 
státních institucí) o zjištěních ze strany sdružení a o 
Potřebách jeho klientů (Stupková,Nováková,Kolblová,2004). 

Komunitní plánování je možnost, jak efektivním 
způsobem na příslušných místech sdělit potřeby klientů 
sdružení a zároveň i přispět k jejich následnému vzniku či 
zajištění. Ačkoli klienti sdružení bydlí téměř ve všech 
Pražských městských částech, spolupracuje v současné době 
sdružení na procesu komunitního plánování jen v několika 
z nich. Každá městská část bohužel proces komunitního 
Plánování nerealizuje. 

Spolupracující městské části se většinou nacházejí 
v jiné fázi přípravy či rozvoje, čímž je realizace 
komunitního plánování v Praze trochu odlišná a možná i 
obtížnější než v jiných regionech. Jednotlivé komunitní 
Plány se zaměřují nejčastěji jen na situaci ve své městské 
části, takže např. vyřešit problém bariérovosti dopravy 
v Praze s pomocí komunitního plánování realizovaného 
v rámci jednotlivých městských částí je téměř nemožné. 

Třetí fáze i nadále vyžaduje identifikaci specifických 
Potřeb klientů ze strany sdružení, neboli je potřeba 
zjistit, jaké služby klientovi pomůžou vést aktivní a 
smysluplný život dospělého člověka s postižením. 
Identifikace probíhá nejčastěji na základě rozhovorů 
3 klientem, jeho rodinou a blízkými osobami. 
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Zásadním zdrojem informací je i pozorování klienta při 
aktivitách běžného života, neboť k identifikaci patří i 
přehled v úpravách prostředí a potřebných pomůcek. Je nutné 
dosáhnout toho, aby si sami klienti byli svých potřeb 
vědomi a dokázali je s realistickým náhledem posoudit. 
Prostřednictvím internetu, návštěvou místního úřadu, 
informačního centra apod. vyhledávají konzultanti spolu 
s klientem dostupné služby v místě jeho bydliště a zjišťují 
možné poskytovatele těchto služeb. Nalezené informace se 
pečlivě zaznamenávají a uchovávají pro případné další 
klienty či zájemce. 

Ve třeti fázi se klade velký důraz i na podporu 
klienta z hlediska zajištění finančního pokrytí služeb, 
které potřebuje. Klienti se učí samostatně podávat žádosti 
o granty na potřebné služby, učí se, jak s obdrženými 
Penězi nakládat, či vyúčtovávat. 

Příklad z praxe: C. je mladý muž s kvadruparézou upoutaný na 

invalidní vozík Je klientem sdružení Asistence a již několik let čerpá služby tranzitního 

programu. Díky službě podporovaného zaměstnávání našel stálou práci jako 

administrativní pracovník a poslední tři roky pracuje na zkrácený úvazek. Ve volném 

čase rád sportuje, navštěvuje pravidelně klub absolventů, kde se setkává s bývalými 

spolužáky i přáteli, a účastní se společných akcí. V poslední době využívá převážně jen 
m nphnť bez nich se zatím bohužel neobejde, a jejich osobní asistenci formou doprovodu, nebol oez 

zajištění bez využití sdružení se stále nepodařilo. 

3 . 4 R e a l i z á t o ř i t r a n z i t n í h o programu 
v^nského sdružení Asistence v rámci Spolupráce JUS a obcanskeno 
Knhá -iiž od roku 1995, původně vsak tranzitního programu probíhá jiz 
axiální rehabilitace. V rijnu 2001 

Pod názvem pracovně s u 

- „ 0r 7P Koncepce rozvoje JUS, kde je byla přijata obnovena verze 
•-i - rehabilitace poprvé označena Pracovně - sociální renaox 

J +-ní program, který odpovídá i výstižnějším pojmem tranzitní pr y 
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mezinárodní terminologii. Tato kapitola krátce představuje 
výše zmíněné subjekty. 

3.4.1 Občanské sdružení Asistence 

Již začátek 90.let minulého stoleti jasně ukázal, že i 
mladí lidé s těžkým postižením mají práva a možnosti žít ve 
společnosti, pracovat, bavit se, setkávat s přáteli a 
seznamovat se s novými lidmi. Proto na podzim roku 1995 
vzniká občanské sdružení Asistence, které chce pomoci 
absolventům JÚŠ řešit jejich situaci po škole. Do té doby 
zůstávali tito lidé po ukončení studia doma, bez možnosti 
aktivního uplatnění ve společnosti. Mezi zakladatele 
sdruženi patří jak několik zaměstnanců JÚŠ, tak i rodiče a 
Přátelé mladých lidí s kombinovaným postižením, kteří 
chtějí pomoci studentům JÚŠ při přechodu ze školy a ústavu 
do běžného života. 

Základním cílem sdružení bylo realizovat pro prvních 
Pár klientů - absolventů Praktické školy JÚŠ - podporované 

1 op stala hlavním prostředkem při zaměstnávání. Tato služba se swid 
... „mnraiu ze školy do dalšího uskutečňování tranzitního programu 

života. 
, , asistentů tvořili děti přátel a Většinu prvních asisteni-

„ , , „ , - nnstupem času se kontakty s vysokými známých sdružení, ale postupem 
• .. t ř r h t o a s i s t e n t ů p r o h l o u b i l y , a 

školami i prostřednictvím tecnto 
d a l š í a s i s t e n t y a d o b r o v o l n í k y , 

sdružení se rozrostlo jak o „ , n se. že mnozí absolventi 
tak i o další služby. Ukazalo se, 

t i š í c h o b l a s t e c h ž i v o t a , a t a k s e 
P o t ř e b u j í p o m o c i v d a l s i c n 

^mího uplatnění připojuji, podle k základnímu cíli pracovního u P 
<• H^lší (podpora v oblasti aktivit Přání a potřeb studentu, i claisi vf 

, Aní možností bydlení, podpora p n volného času, vyhledáváni mozn „ , 
s t u d i u n a b ě ž n é 3 P ° d P O M Z V Y ™ 
soběstačnosti,. Nezbytnou s o u M - t i programU s e steva 
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zajištění asistence (osobní, pracovní, školní). Záměrem 
Poskytovaných služeb je aktivní a samostatný život klientů 
ve společnosti podle jejich vlastních představ a k jeho 
naplnění směřují veškeré služby tranzitního programu. 

Základní myšlenkou práce celého sdružení je respekt 
k osobnosti každého člověka, důraz na lidskou důstojnost a 
právo na otevřenou budoucnost bez ohledu na postižení 
klienta. 

Sdružení Asistence nabízí v rámci tranzitního programu 
tyto služby (Služby Asistence o.s., [cit 8. 2. 2007], 
dostupné z: http://www.asistence.org/program.php): 

> Individuální praxe s asistencí 

> Podporované zaměstnávání 

> Jiné možnosti pracovního uplatnění 

> Job kluby 

> Orientace v otázce bydlení 
> Podpora při studiu na běžných středních a vysokých 

školách 

> Podpora a pomoc v soběstačnosti v běžných denních 

činnostech 

> Podpora a pomoc v organizaci a realizaci volného 

času 

> Osobní asistence 

> Odborné sociální poradenství 
V současné době využívá služby sdružení Asistence 81 

klientů a zajišťovány jsou týmem několika pracovních 
konzultantů. Ti mají na starosti kromě pracovního uplatnění 
také aktivity volného času a soběstačnost v běžných denních 

http://www.asistence.org/program.php
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činnostech. Dalšími členy týmu jsou koordinátor asistentů, 
který organizačně zajišťuje všechny aktivity klientů s 
asistencí, ekonom a účetní, kteří se starají o finanční 
záležitosti, a vedoucí sdružení. Se sdružením spolupracuje 
celkem asi 30 asistentů a dobrovolníků. 

Se vzrůstajícím počtem klientů i asistentů vznikla i 
potřeba různých typů supervizních schůzek. Asistenti se 
účastní skupinových supervizních setkáních, schůzek 
asistentů jednoho klienta (kroužek přátel), v programu 
sdružení jsou také zavedeny skupinové a individuální 

supervize konzultantů. 

3.4.2 Jedličkův ústav a školy 

Založeni a vznik Jedličkova ústavu se datuje na 1. 
duben 1913, kdy byl v Praze na Vyšehradě otevřen a přes 
čtyřicet let provozován Spolkem pro léčbu a výchovu 
rachitiků a mrzáků v Praze. V té době stál v čele tohoto 
spolku významný chirurg a rentgenolog MUDr. Rudolf 
Jedlička, zakladatel ústavu, po němž nese i své jméno. 
a . , , Q r ní evropské zařízení poskytující Ustav vznikl jako moderní evrops 

, • - i s o c i á l n í podporu i vzdělání Potřebnou léčbu, rehabilitaci, socian p 
a úrazem získaným tělesným mladým lidem s vrozeným a úrazem 

Postižením. Mnohé principy a myšlenky zakladatelů ústavu 
(Jedlička, Bakule, Bartoš) z první poloviny loňského 

A Hnhě nadčasové a i dnes jsou stale století byly již ve sve doPe nau 
Považovány za aktuální (Renotíérová,2003) . 

thS í p poskytovat komplexní výchovně 
Hlavnim úkolem JUS je p 

.n.^ - 4 nA či dětem a mládeži s telesným vzdělávací a rehabilitační peci 
,.nravít tyto lidi do života jako Postižením. Cílem je připravit ry 
™ největší míře integrovane do 

samostatné jedince, v co J 
-mq se dále snazi udržovat a 

společenského prostředí. ou 
organizace novým podnětům, nabízí 

Posilovat otevřenost cele OLy 
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nejširší služby ucelené rehabilitace, rozvíjí ve spolupráci 
se sdružením Asistence tranzitní program, podporuje rozvoj 
komunitních služeb, spolupracuje s orgány samosprávy a 
snaží se působit na společnost ve prospěch výraznějšího 
Přijetí lidí se specifickými potřebami. Spolupráce JÚŠ a 
Asistence je součástí rozvíjejícího se Centra služeb 
Vyšehrad, které sdružuje několik menších neziskových 
organizací (např. o.s. Asistence, o.s. Borůvka, o.s. Dílny 
tvořivosti aj.) doplňujících, rozšiřujících, navazujících a 
Podporujících komplexní rehabilitaci v JÚŠ. 

Od 90. let minulého století prochází ústav řadou 
Proměn. V nové koncepci rozvoje JÚŠ, schválené v roce 1995, 
byl popsán model komplexní a podpůrné péče. Koncepce má 
Platnost vnitřního předpisu a prošla již několika 
aktualizacemi. Vychází z principu inkluze jako ze 
základního principu fungování společnosti. Integraci lidí 
se specifickými potřebami vnímá jako proces, v jehož rámci 
^ . , , . jQrn dětem s tělesným postižením Poskytuje mladým lidem a aeutau 
i - yai ištované interdisciplinárním kvalitní komplexní služby za^is^uv* 
týmem odborníků. 

JÚŠ dnes nabízí své služby všem žákům, studentům a 
mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižení, kteří 

rehabilitovat se ve speciálním Potřebují studovat a r e h a o m ^ v 
r^ř-i7DŮsobit se podmínkám JÚŠ. 90. zařízení a jsou schopni prizpusou 

l é t a p ř i n e s l a t a k é z m ě n u s t r u k t u r y z é j e m c ů o s t u d i u m v J Ú Š . 

P ř i b y l o s t u d e n t ů s t ě ž k ý m t ě l e s n ý m n e b o k o m b i n o v a n ý m 

- - TIÍŠ zhruba 185 žáků a studentů Postižením, dnes navštevuje JUS znru 
• - nřibližně 100 z nich využívá s tělesným postižením, PriXJX 

naších cca 200 dětí a mládeže má internátní formy pece. Daision 
ústav v ambulantní péči. 
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Nabízené služby JÚŠ (JÚŠ, [cit. 10. 2. 2007], dostupné 
2 : http://www. jus.cz/ vzděláváni.php): 

^ Vzdělávání v jedné školní budově, kde pod jedním 
vedením působí speciální základní škola, zvláštní 
škola, gymnázium, střední škola sociálně správní, 
obchodní škola a praktická škola 

^ praktický výcvik v učňovských dílnách v oborech 
švadlena, knihař, obuvník (možnost i jednoletého 
zácviku) 

^ pro pracovního vyučování ve škole, v rámci ergoterapie 
i pro zájmové činnosti odpoledne jsou využívány další 
řemeslné dílny (keramická, textilní, košíkářská a 
dílna pro práci se dřevem) 

> léčebná rehabilitace zahrnující fyzioterapii, 
hipoterapii, ergoterapii, rehabilitaci řeči a 
logopedii, psychologickou a sociální péči 

> mimoškolní odpoledni činnosti, sportovní aktivity 
určené pro žáky a studenty škol, klienty SPC či členy 
Sportovního klubu Jedličkova ústavu. 

> krátkodobé pobyty respitní (odlehčovaci) , 
diagnostické, konzultační, seznamovací pobyty pro nově 
nastupující studenty středních škol 

> ambulantní služby dětem v běžných školách 

> Speciální poradenské centrum (péče o ambulantní 
klienty, kontaktní místo, koordinace konzultačních a 
rehabilitačních pobytů, sledování žáků se specifickými 
potřebami v běžných školách, konzultace a podpora 
asistenčních služeb pro tyto žáky) 

http://www


Využiti tranzitního programu v praxi 63 

4 VYUŽITÍ TRANZITNÍHO PROGRAMU V PRAXI 
Tranzitní program v JÚŠ ve spolupráci s občanským 

sdružením Asistence se již několik let úspěšně vyvíjí. Jeho 
Podoba se může měnit v závislosti na aktuálních potřebách 
studentů a vnějších možnostech, ale principy a myšlenky 
zůstávají stejné. Tento program pomáhá mladým lidem 
s postižením uskutečnit jejich plány a představy do dalšího 
života. Prioritou tranzitního programu je pracovní a 
sociální uplatnění a aktivní život ve společnosti. Tento 
Program by bez praktické přípravy studentů nebyl kvalitní 
Přípravou na vstup do dospělého života. 

V této kapitole jsou prezentovány dvě případové studie 
absolventů JÚŠ, kteří jsou nyní ve druhé fázi tranzitního 
Programu. Případová studie je v této souvislosti chápána 
jako podrobná studie jedné osoby, která je zaměřena na 
různé oblasti jejího života. Jde o snahu sestavit celkový 
obraz osoby v co nejširších souvislostech vzhledem 
k stanovenému cílí. „V případové studii jde o zachycení 

složitosti případu, popis vztahů v jejich celistvosti« 

(Hendl,1999,s.50)• Závěr kapitoly výzkumný projekt 
vyhodnocuje a uvádi přehled rizik tranzitního programu. 

4.1 Cíl výzkumné sondy 
' i ̂ nÁ qnndv ie zjistit na konkrétních Cílem této výzkumné sonay j j 

. - ^r-Aaram oomáhá jeho účastníkům při Případech, jak tranzitní program porna j 
- - Hn běžného života a zda může být aktivním začleňováni se do oeznei 

^ _ ohrožen nějakými riziky. Cílem práce Průběh jeho realizace ohrožen j 
• rizika a navrhnout opatření, jak by Je zvážit tato případná rxziM 

cipHovaným souborem jsou absolventi se jim dalo předcházet. Sleaovd y 
^ i -;Sem měla možnost dlouhodobě středních škol JUS, s kterými js 

, > ^cnplfťem pro analýzu byla snaha Pracovat, a základním aspektem p 
o nndDorou tranzitního programu se ověřit skutečnost, ze s podporou 
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studenti s tělesným postižením snadněji začleňují do 
aktivního života. 

K naplněni stanovených cílů jsem použila metody 
strukturovaného i nestrukturovaného rozhovoru, analýzu 
odborné literatury, analýzu zdravotní a sociální 
dokumentace, pozorování a hodnocení relevantními osobami 

4 .2 Prezentace případových studií 
Údaje použité v případových studiích byly získány a 

Použity se souhlasem absolventů JÚŠ, kterých se týkají. 
Osobní jména jsou změněna a obě případové studie vždy 
obsahují v bodech uvedenou rodinnou a osobní anamnézu, 
která by měla sloužit především pro rychlou orientaci a 
vhled čtenáře do příběhu. Dále samotný příběh, psaný 
chronologicky s důrazem na období od začátku spolupráce 
v tranzitním programu po současnost. TP je promítnut i do 
sledovaných oblasti šetřeni (soběstačnost a samostatnost, 
bydleni, volnočasové aktivity a pracovní uplatněni). 

Pro dokreslení obsahují obě případové studie i 
hodnocení r e l e v a n t n í m i osobami (rodina, konzultantky 
sdružení, zaměstnavatel, zaměstnanci). 

4-2.1 Případová studie č. 1 

> Muž, 24 let, Petr 
> dg.: DMO - k v a d r u p a r e t i c k á forma s dyskinetickou 

příměsí, myopia gravis (těžká krátkozrakost) Idx., 
anisometropia, velké problémy s prsty na nohou 
(křížení, spasmy znesnadňující obouvání) operativně 
vyřešeny v listopadu 2006, dyslexie 

> zdravotní stav stabilizovaný, trvale neužívá žádné 
léky, pouze Zyrtec na pylovou alergii v sezóně 
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Osobni anamnéza 

Hrubá motorika: Pro pohyb v interiéru ve známém 
Prostředí a při chůzi do/ze schodů používá čtyřbodové hole, 
v exteriéru se pohybuje pomocí mechanického vozíku, na 
delší vzdálenosti s pomocí druhé osoby. 

Jemná motorika: Jemná motorika částečně ztížena 
dyskinetickými pohyby, pomoc druhé osoby pro výkon činností 
nutná, je pravák. 

Smysly: Krátkozrakost, tupozrakost, brýle nenosí, 
korekce není možná 

Řeč: Lehčí forma dysartrie, řeč mu nečiní potíže, umí 
se dobře vyjadřovat, v osobním rozhovoru nemá žádné 
Problémy, při telefonování bývá někdy trochu nervózní a 
zapomene pozdravit nebo se představit, nemá problém říci, 
co potřebuje, pokud něčemu nerozumí, zeptá se 

Emocionální a sociální chování: Komunikativní, velmi 
Přátelský, ambiciózní, sebevědomý, cílevědomý, umi být 
tvrdohlavý, je zvyklý o sobě rozhodovat, aktivní, 
zodpovědný, perfekcionista, 

Zájmy: Tělem i duší sportovec, miluje fotbal a hokej, 
rád se bavi na téma sport, aktivně hází koulí a diskem, 

navléká korále. 
Školní historie: Před nástupem do školy měl odklad, 

byl v Mateřské školce JÚŠ, vystudoval Základní školu a 
Rodinnou školu při JÚŠ bez možnosti individuální praxe -
dvouleté studium zakončeno praktickou a ústní zkouškou, 
následuje program Zácvik při JÚŠ určený pro absolventy 
Rodinné školy, kteří mají zájem připravit se na pracovní 
uPlatnění. 
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Rodinná anamnéza 

^ matka narozena 1955, zdráva, VŠ, úřednice 

> otec narozen 1955, zdráv, SŠ, úřednik 

> bratr narozen 1986, zdráv, student VŠ 

Rodinné prostředí velmi přátelské, rodiče se mu 
maximálně věnují. Otec sdílí stejné nadšení pro sport, 
matka by si přála, aby Petr studoval, chtěla, aby měl 
maturitu, proto zkoušel střední sociálně právní školu při 
JÚŠ, ale tempo na něj bylo příliš rychlé, ve škole 
nezvládal učivo, po roce přestoupil na Rodinnou školu. Petr 
žije v sociálně velmi podnětném prostředí, rodiče s ním 
jednají otevřeně a přiměřeně jeho věku, má dobrý přehled o 
své situaci a svých možnostech. 

Soběstačnost a samostatnost 

V základních aktivitách denního života je Petr 
částečně samostatný. Je zvyklý jíst a pít samostatně, 
Používá však především lžíci a hluboký talíř. Jídlo 
Potřebuje pomoci servírovat na stůl. S vařením, jak sám 
říká, to není moc solidní, jídlo si však běžně sám 
nepřipravuje, tak ho to zatím moc netrápí. S pomocí je 
schopen si něco připravit, má strach při manipulaci 
s horkou vodou např. při manipulaci s rychlovarnou konvicí 
3e nutné mu jistit ruku. 

V současné potřebuje pomoci s osobní hygienou, 
s toaletou i s oblékáním. Do budoucna však plánuje 
samostatné použití WC a nacvičuje i soběstačnost v 
oblékání. Pohybuje se na mechanickém vozíku, na krátkou 
vzdálenost (do 100 m) zvládne pohyb pomocí čtyřbodových 
holí. S jejich pomocí zvládne i několik schodů. 
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Bydlení 

Petr žije s rodiči a bratrem v plně vybaveném rodinném 
domku (3 pokoje + kuchyň) na Praze 10. Dům není 
bezbariérový, neboť byl postaven ještě před Petrovým 
narozením. Vzhledem k tomu, že Petr není plně odkázán na 
mechanický vozík a je schopen se pohybovat sám s pomocí 
ětyřbodových holí, nebylo nutné provádět v prostředí domu 
rozsáhlé stavební úpravy. Díky čtyřbodovým holím, s jejichž 
Pomocí Petr vyjde bez problémů schody, může mít svůj pokoj 
dokonce v patře domu. V blízkosti bydliště má Petr 
bezbariérovou dopravu (nízkopodlažní autobus), kterou však 
nyní vzhledem k nabídce služeb dopravní obslužnosti MČ 
Prahy 10 využívá minimálně. 

Do budoucna zatim Petr neuvažuje o samostatném 
bydleni. Na otázku společného bydlení s rodiči a na plány 
do budoucna v této oblasti odpovídá následovně: „Já si myslím, 

že zatím nebo do budoucna to asi půjde těžko (samostatné bydlení), takže dokud to 

Půjde zůstanu u našich... abych se odstěhoval, to bych musel mít ještě někoho navíc jako 
mám vtom ústavu nebo v asistenci...když by to bylo takhle s pomocí a opravdu bych 

tomu člověkovi důvěřoval jako tady na těch dvou místech, tak by to asi šlo, ale zatím to 
neplánuju." 

Volný čas 
Ačkoli je Petrův každodenní program zaplněný do 

Posledního místečka, na své koníčky si čas najde. Je to 
sportovec tělem i duší a svůj volný čas dělí mezi sport a 
chalupaření. Je členem Sportovního klubu Jedličkova ústavu, 
kam dochází jedenkrát týdně a věnuje se atletice (hází 
diskem a koulí) a jedno odpoledne v týdnu chodí s tatínkem 
Plavat do bazénu v JÚŠ. „Já taky aktivně sportuju, atletiku, ale tam 

(Sportovní klub Jedličkova ústavu) vopravdu chodím jen tak, abych 

'rošku tufyzičku, spíš radši honím ten fotbal". 
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O sportu říká, že má rád „všechno, co jde na branku." Jeho 
vášní je fotbal, ale díky práci v ČT bedlivě sleduje i 
hokejové Play Off. Od útlého dětství je oddaným fanouškem 
fotbalového klubu FK Nepomuk, kam jezdí s rodiči na chalupu 
a pro tamější hráče je Petr něco jako maskot jejich týmu. 
své nadšení pro fotbal komentuje slovy: „Chodím fandit 
v Nepomuku, kde máme chalupu, jinak aktivně nehraju...tak dalo by se říct, že dbám 

třeba, vidim, že tenhle má narozeniny, tak mu napíšu esemesku, nebo vidim, že má 

hezkou slečnu, tak mu řeknu, že když postoupíte, tak udělám slečně korále nebo polštář, 

°boje už jsem splnil a hlavně si na mě zvykli, že je prostě proháním... tréninků se moc 

neúčastním, ale na zápasy tam jezdíme hodně a od určité doby toho opravdu nelituju, 

Protože vím, že trpělivě pracovat je důležitý a rok od rokuje to těžší...protože spousta 
l'dí, bych řekl, že ne že mě považuje za blázna, ale nedokáže pochopit, proč tu mičudu 

nebo ty chlapy nebo vokolo tak člověk zbožňuje a právě to mě, ten fotbal a veškeré to 

dění na té chalupě mě udržuje, v tom že mám motivaci se s tím dál prát, až tohle nebude, 

bude to hodně těžký a budu muset nacházet novou nějakou chuť do života. " 

Život na chalupě si oblibil a nevynechá jedinou 
Příležitost, aby se tam nepodíval. „Na chalupu v zimě moc nejezdíme, 

ale když je jaro tam jezdíme skoro furt a když je ke konci června, tak tam jezdím i na 

Prázdniny a hlavně mě tam ty lidi úplně jinak berou, zásadním způsobem a všechno 

tohle, že to je takový rodinný jako v tom ústavu, to se musí vyzkoušet, to není o povídání, 

to se musí vyzkoušet...na chalupě, tam jsem nejšťastnější, tam mám zastání v tatínkovi, 

protože tam jezdíme pracovat a tak... " 

Kromě sportu a chalupy rád ještě obdarovává své 
Přátele a blízké ručně navlékanýma korálema, které vyrábí. 
Skutečnost, že práce je Petrovi koníčkem a zábavou, 
dokazuje jeho odpověď na otázku, kterou svou volnočasovou 
aktivitu má nejraději: „No samozřejmě sport, že jo... takhle domov je na 

Prvním...takhle já bych řekl, že televize je dobrá jako jo, ale ten ústav vede přeci 

Jenom... v televizi, v ústavu a na chalupě, tam jsem nej šťastnější. " 
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Ještě během Zácviku chodil Petr pravidelně do Klubu 
absolventů v JÚŠ, v současné době mu diky jeho 
zaneprázdněnosti nezbývá čas a sám to komentuje slovy: „Do 

klubu už teď moc nechodím, protože fakt jsem dost unavenej a máme i toho pejska, tak 

se chci věnovat i jemu. " 

Tranzitní program 

V květnu 2003 je Petr přijat do programu Zácvik 
v rámci tranzitního programu sdružení Asistence. V říjnu 
2003 začíná docházet na individuální praxi s asistencí do 
sportovní redakce České televize. Náplní jeho práce je 
vypracovávání seznamu sportovních akcí handicapovaných 
sportovců na měsíc dopředu. Na praxi docházel pravidelně 
jednou za 14 dní a asistent mu pomáhal nejen s dopravou, 
ale i s vlastní činností. 

Od září 2003 začíná další souběžnou praxi v obchodu 
Textil Art, kde pomáhá s motáním klubek vlny. V rámci této 
Praxe si kromě pracovní činnosti pochvaluje i procvičování 
jemné motoriky. Po skončení programu Zácvik a po vypršení 

„̂•H-M Art Petr neprojevil zájem smlouvy s firmou Textil art 
-•+• nrntože už V této činnosti nechtěl spolupráci prodloužit, protože 

dále pokračovat. 
r, - r-i ir mři Petr vytvořený individuální Během programu Zácvik mel ťetr y 

'i csnolečně se svojí konzultantkou Program, který si sestavil spoiecn 
m . u • nřání možností a potřeb. Absolvoval, jak dle svých zajmu, praní, 

hx h p m zácviku dvě individuální praxe, UZ bylo zmíněno vyse, behem w t 
rinrhá7el pravidelně a během této obě s asistencí. Na praxe docházel P 
domlouvat asistenci, instruovat doby se naučil sam sx 

ťprmíny- Během Zácviku Petr s pomocí asistenty i domlouvat terminy 
., • a* i potenciální zaměstnavatele, konzultantky oslovil i oaisx y 

srního uplatnění byla spojitost se 
Přičemž podmínkou pracovnino uP 

sportem. 
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Po dobu Zácviku na sobě Petr intenzivně pracoval i 
v oblasti samostatnosti a udělal velký pokrok zvláště 
v oblasti cestováni MHD, se kterou neměl do té doby moc 
zkušeností. Naučil se dále vyjednávat si změny svého 
programu, získal větší jistotu v komunikaci s lidmi, 
zvláště pak s asistenty a praktikanty. 

Kromě přípravy na pracovní uplatnění se Petr věnoval i 
nácviku soběstačnosti, především vaření, nakupování, 
cestování MHD, používání počítače (základy Wordu, 
elektronická pošta, vyhledávání na internetu), nebo 
telefonování. Díky Zácviku získal Petr také větší přehled o 
Problematice asistence, aktivně se účastnil psaní žádostí 
na různé nadace (Nadace Jedličkova ústavu a škol, Nadace 
Eurotel, Dětský mozek). 

Petr sám svůj program Zácvik hodnotí kladně, za 
nejdůležitější považuje praxi v české televizi, kde ho 
zaujalo přátelské přijetí a možnost poznat práci sportovní 
redakce. Za další důležitou skutečnost považuje Petr 
n, - . 4 onni nnráce s odborníky JÚŠ, které zná možnost pokračovaní spolupráce 
••- - „^ň orpňuie i možnost setkání s novými Diž delši dobu a zároveň oceňuje 

„, .v„ rintkal (asistenti, konzultantka, lidmi, které díky Zácviku potKai vis 
0 , , . n r 3 Xi) Uvědomuje si, že v průběhu spolupracovnici na praxi;. 

- -- „„„hní -iistotu, díky které si je Programu získal větsi osobni Jisro , 
,xn< o lidmi, zácvik mu pomohl ujasnit Jistější při vystupovaní s íiumx 

•i reálné možnosti uplatnění ve si své další možnosti i r e d i 

společnosti. 
- z první fáze tranzitního 

Po Zácviku Petr přechází P o* Sdružením pokračuje v započaté Programu do druhé a se saru 
., _vé další spolupráce si za pomoci spolupráci Hlavní cíle sve 

následovně: 1. získat práci konzultantky stanovuje nasie 
o v rámci možností se co nejvíce v oblasti sportu, 2. v ramo 
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osamostatnit (soběstačnost), 3. zajistit si prostředky na 
osobni, pracovní asistenci, 4. zajistit si fyzioterapii 
mimo JÚŠ, 5. zajistit si program na volný čas. 

V červnu 2004 končí Petrovi jeho individuální praxe 
v České televizi a jeho přáním je uzavřít zde pracovní 
Poměr. Stálý pracovní poměr mu nakonec nabídnut není, místo 
toho uzavírá smlouvu o dobrovolné činnosti se sportovní 
redakci ČT. Jeho pracovní náplň se kromě dosavadní činnosti 
dále rozšiřuje i o sledování Play off. Spolupráce probíhá 
externí formou, Petr s pomocí asistenta jednou týdně 
vypracovává v domácím prostředí zadané úkoly, které 
následně odesílá pomocí emailové pošty do redakce a 
Poslední pondělí v měsíci jezdí do redakce na konzultace se 
svým nadřízeným. Osobní asistenci na doprovody již 
nevyužívá, neboť zdarma využívá služeb dopravní obslužnosti 
MČ Prahy 10. 

Kromě práce ve sportovní redakci ČT si Petr našel dále 
Práci ve firmě UNEX, kde je dnes zaměstnán již druhým 
rokem. Tato s t r o j í r e n s k á firma zaměstnává více jak 50% lidí 
se zdravotním postižením, nejedná se tedy o otevřený trh 
Práce a o podporované zaměstnávání. Petrovým úkolem je 
sledovat na počítači snímky a získané údaje zapisovat do 
tabulky, kterou n á s l e d n ě opět odesílá emailem do firmy 
odpovědné osobě. Za tuto činnost je finančně ohodnocen. 
Práci v UNEXu Petr komentuje slovy: „UNEXje vlastně je to práce pro 

strojírenskou firmu a já konkrétně s pomocí asistenta zaznamenávám do excelový 

tabulky jejich činnosti, a pak jim to posílám mailem, aleje to náročný a bez pomoci 

asistenta bych tu práci nezvládl. " 

K dalšim Petrovým aktivitám patří i docházka dvakrát 
týdně do ÚSP Vilová v Praze 10. Docházku do tohoto ústavu 
Vřadil ke svým volnočasovým aktivitám v září 2004, kdy si 
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během dvou měsíců měl ozkoušet práci v tomto zařízení a 
rozhodnout se, zda by ho bavila. Ústav a jeho klienty si 
zamiloval na první pohled a v listopadu 2004 i zde uzavřel 
smlouvu o dobrovolné spolupráci. Svou činnost v tomto 
zařízení charakterizuje svými slovy následovně: „Pak mám 

velmi milou práci v mentálním ústavu, kde se snažím prostě s těma dětma nějak tak klást 

důraz na ty sportovní činnosti a těším se, že tam mám velmi dobrý kolektiv, chodím tam 

dvakrát týdně a práce je dost různá, každý den máme jinou tu činnost, takže v pondělí 

třeba chodíme na ten tělocvik a odpoledne třeba do keramický dílny. "Tuto práci 
našel Petr s maminčinou pomocí a své dobrovolné spolupráce 
s lidmi s mentálním postižením si velmi váží. ,JCdyžjsem našel 

ten ústav, tak jsem plně spokojenej a jsem tam platnější. " 

Kromě výše zmíněných zaměstnání má dnes ve svém 
nabitém programu Petr dále zařazeny rehabilitace. Od září 
2006 dochází jednou týdně do Střediska ucelené rehabilitace 
Při DMO v Klimentské ulici na Praze 1 na tzv. biofeedback, 
° kterém říká: „Je to náročný, strašně to unavuje, je to na to soustředění, je to 

těch 12 kol po 3 minutách." Jedná se o psychologickou metodu na 
biologickém základě tzv. EEG Biofeedback trénink, neboli 
učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Jde o 
moderní metodu, která využívá počítač pro posílení žádoucí 
aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti 
a soustředění, sebeovládání a zlepšeni výkonu intelektu. 
Elektrické signály z mozku, přenášené do počítače, ovládají 
vývoj dění na obrazovce monitoru, který člověk sleduje. 
Vlastní vůlí a soustředěním lze tento děj ovládat, čímž se 
Postupně časem činnost mozku zlepšuje. Trénink soustředění 
Probíhá ve 12 kolech po třech minutách a aby cvičení mělo 
nějaký účinek, je potřeba věnovat se mu pravidelně každý 
týden po dobu jednoho roku (Středisko ucelené rehabilitace 
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při DMO, [cit. 20. 2. 2007], dostupné z: http: 
//dmoinfo.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=14 0). 

V nejbližši době by se Petr rád zaměřil na možnost 
debatovat se studenty zdravotních škol a lékařských fakult. 
C h c e se podělit o své zkušenosti člověka se zdravotním 
postižením. Rád by toto téma detabuizoval ve společnosti a 
přednášky se studenty mu připadají jako vhodná forma. 
„ Vlastně to byl nápad paní psycholožky ze školy, že prej, že já jsem řekl, že bych chtěl 

povídat, tak jsme šli na zdrávku do Ruské ulice, prostě jsem si to tam odpovídal... abych 

lidem ukázal, že i ten postiženej má stejný cíle jako ten zdravej...a jak já jsem říkala tý 

svojí rehabilitační sestřičce, pokusím se na těch přednáškách, kdybych si tam našel 

třeba nějakou nevěstu nebo tak. " 

Již nyní byla v Petrově případě vypuštěna služba 
^ A s i s t e n c e při individuálních doprovodech", protože Petr 
pro své doprovody využívá služeb dopravní obslužnosti 
M ě s t s k é části Prahy 10, která plně pokryje jeho potřeby. 
S o u č a s n ě stále zůstává „Podpora a pomoc v s o b ě s t a č n o s t i a 

běžných denních činnostech", v jehož rámci má Petr za cíl 
zlepšit se v oblasti používání mobilu (posílání sms a 
telefonování) a v oblasti oblékání. 

Současnost a £ l á n Z _ d o ^ u d o u c n a 
, . ppfrow spolupráce se sdružením Současná podoba ťetxuvy 

iptošního roku. Výhledově se z a t í m A s i s t e n c e končí v červnu letosnx 
n a v á ž e Petr s p o l u p r á c i s n o v ě P ř e d p o k l á d á , ž e p o u k o n č e n i n a v a z e 

neohni Asistence, která funguje jako vzniklou Agenturou Osoom 
j e d e n z projektů sdružení Asistence. 

^ ^ ^ n ^ se točí výhradně kolem práce Petrovy plány do budoucna se t 
S o l dravou partnerku, která by se o a velmi rád by si nasel zdravo v 

in cp budu všemožně snažit, aby mě to postižení něj dokázala postarat. „Ja se u 
. důiežitý, že furt spolupracuju s tou Českou 

nijak výrazně nepostupovalo. I ro mc j* 
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televizí, což považuju za hodně klíčový a pokud jde o tu pracovní činnost, tak vlastně 

jsem vyzískal s tou firmou UNEX, která je vlastně taky s pomocí asistenta. V osobním 

životě pokud možno si přeju zdravou osobu ženského pohlaví pokud možno, která se 

mnou půjde životem a hlavně nebude mě považovat, že mě má jako za problém, prostě 

která půjde do toho vztahu, že existujou problémy a daj se překonat jenom tak, že bude 

člověk chtít, že to bude rovnocenný vztah... " 

Shrnuti 

Petr je sebevědomý mladý muž s dětskou mozkovou obrnou 
kvadruparetické formy. Vystudoval Rodinnou školu při JÚŠ, 
žije s rodiči v Praze a je částečně samostatný v běžných 
denních činnostech. Veškerý svůj volný čas věnuje sportu a 
chalupařeni. Díky svému životnímu zájmu o sport našel 
s pomocí sdružení pracovní uplatněni ve sportovní redakci 
Če ské televize, s kterou spolupracuje formou dobrovolné 
spolupráce. Dále dobrovolně spolupracuje s ÚSP Vilová a 
externě se strojírenskou firmou UNEX. 

Petr má velkou oporu ve své rodině, která se mu plně 
věnuje podporuje ve všech jeho aktivitách. Se svým životem 
je spokojený, jeho dlouhodobým cílem je udržet si současnou 
Práci i koníčky, rád by si našel zdravou partnerku. 

4.2.2 Rozhovor s rodinou 
Pro srovnání, jak Petrovu budoucnost vidí jeho 

nejbližší okolí, jsem si dovolila oslovit a položit pár 
otázek i jeho n e j b l i ž š í m . Zajímalo mně, jak se staví k jeho 
Plánům a přáním, co si pro něj přejí, mají-li nějaké obavy 
do budoucna, či jak Petra vidí za pár let. 

Jak rodiče, tak i bratr se shodli na tom, že si pro 
Petra přejí jen to nejlepší. Rádi by, aby byl do 
budoucnosti co nejvíce samostatný a spokojený. Otec i matka 
jsou si vědomi, že má Petr velké mezery ve vlastní 
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sebeobsluze a že je v této oblasti stále co zlepšovat. 
Stejně tak jsou si oba vědomi, že zatím není jasné, co 
s Petrem bude, až se o něj oni sami nebudou moci postarat, 
nicméně zatím žádné kroky k vyjasnění této situace 
nepodnikají. Petrův bratr v obavách do budoucnosti 
upozorňuje na jeho fixaci na oba rodiče. Petrova závislost 
na rodičích a na jejich péči jde ruku v ruce s jejich 
Přáním osamostatnění se a je otázkou, do jaké míry Petrovi 
rodičovská pomoc pomáhá se osamostatnit. Petr si zatím 
např. neumí představit, že by bydlel mimo domov rodičů a 
ani zatím s touto variantou do budoucna nepočítá. Stejně 
fcak je zatím Petrova dosavadní spolupráce s Asistencí 
zaměřena více na oblasti pracovní uplatnění a náplně 
volného času na úkor samostatného bydlení a nácviku 
sebeobsluhy. 

Následující řádky jsou shrnutím odpovědí jeho rodičů a 
bratra. Všichni zúčastnění souhlasili s uvedením jejich 
odpovědí v této práci. 

Otec: „ Pro mě je nej důležitější, aby si Petr dokázal najít svoje místo v životě 

a ve společnosti. Přál bych si, aby byl do budoucnosti více samostatný co se 

sebeobsluhy týče a aby trénoval práci s počítačem, protože tam má ještě na čem 

Pracovat, co vylepšovat. Taky by mu moc pomohlo, kdyby se naučil organizovat si den. 
V osobním životě bych chtěl, aby si našel spoustu dobrých kamarádů a přátel, které by 

měl kolem sebe, aby měl dobrou práci a dělal to, co ho baví. Přál bych mu, aby byl co 

nejvíc samostatný a spokojený. Do budoucna se bojím jen toho, až přijde ta doby, kdy 
už mu nebudu moci být nápomocný. " 

Matka: „Nejvíc ze všeho si přeju, aby byl můj syn spokojený a co nejvíce 

samostatný. Chtěla bych, aby byl doma víc samostatný v osobní hygieně a aby se naučil 

Připravovat si jednoduchá jídla. Po pracovní stránce by se mohl zlepšit v ovládání 

Počítače i mobilu, ráda bych, aby do budoucna zvládl třeba i jednoduchou 

administrativní práci. V osobním životě až bude starší, je mým přáním, aby se naučit 
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lépe překonávat svůj handicap, aby dokázal překonat svůj strach a nebál se účastnit 

akcí pro handicapované. Chtěla bych, aby uměl bez problémů cestovat dopravními 

prostředky, aby nebyl izolovaný od společnosti. Přeju mu z celého srdce, ať má vždycky 

dobrou práci a životní náplň, která ho bude uspokojovat. Do budoucna se bojím jen 

toho, že nebude mít nikoho, kdo se o něj postará. " 

Bratr: „Nejdůležitější pro mě je, aby byl Petr spokojený, aby se rozvíjel a 

aby si udržel všechnu tu práci, co dělá teď. Doma by měl trénovat oblékání a víc se taky 

věnovat psovi. V práci potřebuje zdokonalit jen používání počítače. Přál bych mu, aby 

se dokázal víc osamostatnit a aby taky víc poslouchal ostatní. Do budoucna se bojím 

jeho silné fixace na rodiče. " 

4.2.3 Rozhovor s Petrovou konzultantkou 

Pro celkové dokreslení Petrovy situace jsem požádala i 
jeho současnou pracovní konzultantku o krátký rozhovor, 
který proběhl v Asistenci. Následující řádky jsou přepisem 
našeho společného rozhovoru. Také Petrova konzultantka 
souhlasila s uvedením našeho rozhovoru v této práci. 

Jak se ti s Petrem spolupracuje? 
„ S Petrem se mi spolupracuje dobře, jelikož přesně ví, co chce a na tom pracuje. 

S Petrem odpadá náročná práce zjišťování, čím by se chtěl zabývat, protože má jasno. 

Fakt je, že je zaměřený dost jednostranně a to na sport, jiné oblasti ho moc nezajímají. 

Ale je v tom spokojený a jeho znalosti fotbalových a hokejových soutěží by mu mohl 

kdekterý sportovní fanda závidět. " 

Jak vidíš Petra jako člověka? 
„Petr je cílevědomý a dokáže být i dost tvrdohlavý při prosazování svých zájmů 

bažila jsem ho hodně rozzlobeného, když maminka nastiňovala, co by bylo pro něj 

dobré a on to tak rozhodně necítil). Petr se rád pohybuje mimo svět postižených, pobyty 

v chráněných dílnách brzy ukončil s tím, ze se tam necítí dobře. Má dobré vyjadřovací 

schopnosti a rád se pohybuje tam, kde je může uplatnit. " 
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Co podle tebe Petrovi přinesl tranzitní program, na 
čem jste spolu pracovali? 

„Co se týče Tranzitního programu, myslím si, že díky spolupráci sAsistencí 

získal hodně zkušeností, naučil se plánovat, byl a je nucen si telefonicky i osobně 

zajišťovat různé věci. Ujasňoval si, co je pro něho důležité, čemu se chce v životě 

věnovat a jak toho docílit. Věnovali jsme se nácviku používání mobilu a tam udělal 

Kuba velký pokrok, daří se mu psát SMS, i když je to pro něho náročné stisknout jedno 

tlačítko třeba třikrát, docela se mu to jde. Škoda, ze v poslední době tomu nevěnuje tolik 

času, chtělo by to pravidelně každý týden. 

Co se zatím moc nedaří je pracovat na zlepšování soběstačnosti a to z časových 

důvodů. Petr se chtěl od začátku roku věnovat práci v kuchyni - lehká příprava jídla a 

Pití a zatím ten čas vždy využil na něco jiného. Takže jsme přidali ještě jednu hodinu a 

uvidíme. Je fakt, že tu je i vliv tatínka, který mu řekl, že je důležité, aby měl hotovou 

Práci, za kterou má peníze, to ostatní už není tak důležité. A také je tu problém, že jsme 

se spolu poslední dobu neviděli tak často, před koncem roku byl na operaci a potom se 

věnoval rehabilitaci. Na rehabilitaci klade velký důraz, což je samozřejmě dobře,ví jak 

Je to pro jeho schopnost chodit důležité, takže někdy kvůli ní ruší konzultaci. " 

Jak vidíš Petra za pět let? 
„No já doufám, že bude spokojeným klientem Agentury, sám a bez problémů si 

hude zajišťovat asistenci na to, čemu se bude chtít věnovat. Myslím si, že bude dál 

spolupracovat s ČT, i když se možná změní člověk, se kterým nyní spolupracuje a možná 

už nebude docházet na pravidelné měsíční konzultace a bude jen e-mailem posílat 

hotovou práci. Myslím, že bude dál chodit do Vilové a to možná i více dní než teď. 

Hodně bude dbát o své zdraví, tzn. bude hledat možnosti různých rehabilitací a dál se 

bude aktivně věnovat atletice, stejně jako nyní každou středu. " 

4.2.4 Rozhovor s Petrovým zaměstnavatelem 

Nakonec mě zajímalo, jak se na Petrovu práci dívají 
v České televizi. Pro získání zpětné vazby na jeho práci a 
dokresleni celé situace jsem tedy oslovila i jeho 
zaměstnavatele a p o p r o s i l a ho o zodpovězení několika 
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otázek. Náš rozhovor proběhl v České Televizi, kde jsem ho 
navštívila a odpovídaj ící souhlasil s jeho uvedením. 
Následující text je přepisem jeho výpovědi. 

Z : „Původně to bylo tak, že vždycky když Petr přišel, tak si ho na tu návštěvu 

vzal někdo ze zaměstnanců, takže jsme se o něj střídali a nakonec skončil u mě. Na 

začátku sem s ním několikrát přišla ta jeho vedoucí, tak jsme se potkali a ona mě tak 

jako zasvětila do té situace. Petrovy představy na začátku, to musím říct rovnou, na 

rozdíl od jeho tatínka, byly dost naivní. Petr když sem nastoupil, tak měl pocit, že tu 
v tom sportu děláme šílený chyby a chtěl to všechno začít napravovat. On se prostě 

domníval, a to je na jednu stranu dáno asi tím, že do něj bylo pumpováno sebevědomí, 

že už je totálně vybavenej pro práci sportovního žurnalisty v televizi. On si myslí, že 

když ví, jak hrála včera Sparta se Slávií, takže to stačí na tuhle práci. Třeba 

moderování, na které si tak jako pomýšlel samozřejmě při jeho indispozici není vůbec 

možný, protože zkrátka ty základní předpoklady nemá. Mohl by dělat a taky dělá 

nějakou takovou tu určitou pomocnou práci jako je třeba vedení těch statistik, co má 

Právě na starosti, tak to samozřejmě jo, ale řeknu upřímně, že víc než že to dělá pro nás, 

to spíš dělá sám pro sebe. 

Myslím si, že Petr má o svých schopnostech lepší mínění, než ve skutečnosti jsou, 
což mu leckdy může být na škodu. Je dobře, že takové sebevědomí má, ale někdy ho má 

až přespříliš a někdy ten jeho vztah ke mně a naše spolupráce přesahuje rámec té 

Pracovní činnost. Ale to je dáno i tím, že mě považuje víc za svého přítele než 

nadřízeného, takže po mě třeba chtěl, abych mu domluvil rande tady s jednou holkou, 
která se mu líbila, nebo chtěl, abych mu sehnal fotku Katky Neumannový s podpisem, 

tak to ještě šlo, to zas pro mě není takový problém, ale když chtěl to rande, tak to už 

Jsem mu musel říct, že to prostě nejde a jeho tatínkovi taky, aby ho trošku umírnil 

v tomhle. 

Já si samozřejmě myslím, že je potřeba lidi jako je Petr začleňovat do 

» normálního " života a já na něm i za tu dobu pozoruju určitej vývoj k lepšímu, ale v tý 

televizi je to velmi složitý, Ta práce v ČT je výjimečná a myslím si, že možná kdekoli 

Jinde by se uplatnil lip. Ale to je podle mě všeobecnej názor široký veřejnosti, že si 

neumí představit, co všechno práce v televizi obnáší. Takže spíš to děláme pro to, že on 
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si tím nějakou tu činnost nachází, ale přiznám rovnou, že jako pro Českou televizi to 

valnej význam nemá, pro mě osobně já si tam ty informace najdu, když chci, ale 

především to děláme pro něj. 

4.2.5 Případová studie č. 2 

> Žena, 27 let, Jana 

> dg.: DMO - hemiparetická forma, lehká mozková 
dysfunkce, arteriální hypertenze, renální 
osteopatie, transplantace ledviny v roce 1996, 
totální endoprotéza pravého ramenniho a pravého 
kyčelního kloubu v roce 1997 

Osobní anamnéza 

Hrubá motorika: Je schopna samostatné chůze, která je 
Plynulá s nestejně dlouhými kroky. Při chůzi stáčí nohy do 
vnitřní rotace, pravá dolní končetina má menší svalovou 
sílu, cirkumdukce v kyčelním kloubu a extenze v kolením. 
Bez obtíží ujde cca 300 m, poté potřebuje krátkou pauzu, 
aby mohla pokračovat dál. 

Jemná motorika: Všechny činnosti zvládá samostatně, 
jen .potřebuje delší čas na jejich provedení. Pravá ruka 
(dominantní) je oproti levé rychleji unavitelná, atrofie 
svalů paže, předloktí a ruky pravé horní končetiny. 

Řeč: Se známými lidmi komunikuje bez problémů, ve 
skupině nebo s neznámými lidmi je stydlivá a potřebuje 
Příležitost ke komunikaci. 

Emocionální a sociální chování: Velmi milá, přátelská, 
komunikativní, vtipná, citlivá, pečlivá, snaživá, opožděný 
a zpomalený psychický vývoj, zejména v oblasti abstraktního 
myšlení, narušeno adaptační chování. Jana je bezdětná, 

svobodná. 
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Zájmy: Ráda čte knihy a časopisy, sbírá recepty na 
vaření, luští křížovky a sleduje televizní seriály. Také 
ráda maluje. 

Školní historie: Zvláštní školu absolvovala v Dětském 
domově v Nechanicích, následuje Praktická dvouletá škola 
JUŠ v Praze a tříletý obor šití oděvů na Odborném učilišti 
v Praktická škole Vratislavova v Praze. Během studia 
dochází na individuální praxi do soukromého krejčovského 
salónu. 

Rodinná anamnéza 

Z důvodu nedostatečné péče rodiny, žila Jana se svými 
třemi sestrami od dvou let v Dětském domově Nechanice 
v okrese Hradec Králové. Rodiče dosud žijí, ale neprojevují 
° dcery zájem. V kontaktu nejsou, Jana má jen mlhavou 
Představu o tom, co rodiče dělají, nemá k nim ani kladný, 
ani záporný vztah, nezajímají ji. „Naposled jsme je se ségrou viděly 

Před dvěma roky a od té doby jsme je už vůbec neviděly. Voni pořád někam jezděj, dřív 

dělali v horách, dělali v restauraci, taťka dělal... něco vozil ze skladu, ovoce nebo co a 

máma myla nádobí myslim. " 

V současné době žije Jana s jednou sestrou 
v bezbariérovém bytě v bezbariérovém domě v Kunraticích a 
s další sestrou se občas navštěvují. 

Soběstačnost a samostatnost 

V běžných denních činnostech je Jana plně soběstačná, 
jen má pomalejší psychomotorické tempo. Sama si zvládne 
obstarat nákup, většinou si doma připraví a sepíše na 
Papír, co bude potřebovat. Je dobré ji dohledem koordinovat 
a plánovat s ní dopředu, co bude nutné. Je schopná si podle 
receptu (některé i bez) připravit jednoduché jídlo. Ve 
dnech, kdy nechodí do práce, využívá donášku obědů od 
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pečovatelské služby. 0 domácnost se stará s radostí a bez 
Problémů, v bytě má vždy pěkně uklizeno a čisto. Uklízí 
sama (potřebuje pomoc jen při mytí oken), pere i žehlí. Se 
svou konzultantkou projednává organizaci domácnosti 
2 hlediska placení nájemného, měsíčního rozpočtu financí a 
nenadálé situace např. opravy. 

Vlastní a bez problémů ovládá mobilní telefon, má 
zřízen bankovní účet, s jehož založením jí pomohla 
konzultantka tranzitního programu, může disponovat omezenou 
částkou, neboť má sklony utrácet. 

Přesun z místa na místo zvládá s využitím MHD bez 
Problémů, cestuje samostatně, při jízdě na eskalátorech 
směrem dolů se potřebuje přidržet další osoby. Pomoc 
Potřebuje při jednání s úřady a vyplňování formulářů. 

Bydlení 

V rámci studia na JÚŠ zde Jana zároveň i bydlela na 
internátě. Ve druhém ročníku studia na švadlenku se 
Přestěhovala do Cvičného bytu, kde byla velmi spokojená. 
Nepotřebovala prakticky žádnou asistenci a dokázala si i 
dobře zorganizovat čas. S pomocí sociální pracovnice JÚŠ si 
Jana podává žádost o přidělení bezbariérového bytu, kam se 
následně v roce 2003 stěhuje. 

Dnes bydlí Jana se sestrou v Praze v bezbariérovém 
domě, v bezbariérovém bytě 2 + 1 s balkonem. Jde o nájemní 
byt Městské části Prahy 4 určený pro občany s omezenou 
Pohyblivostí. Jana má v blízkosti bydliště bezbariérovou 
dopravu, metro a autobus. Smlouva byla s Magistrátem Hl. m. 
Prahy uzavřena na dobu určitou (nejprve 2 roky). Po dvou 
letech byla smlouva prodloužena na dobu určitou (pět let) 

do dubna 2009. 
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Jana ke svému bydlení říká: „No, byt mi pomohla najít moje setra 

A., musely jsme jít na magistrát, tam jsem musela s nima sepsat to... smlouvu, protože 

když jsem se sem dostala, tak jsem ten byt dostala zadarmo. Takže jenom platím tu 

elektřinu a nájem. Bydlím tu už čtvrtým rokem.. Nechala jsem si to prodloužit, protože 

už to bylo dva roky a vždycky za dva roky se to musí prodlužovat a teď to mám na pět let 

o zase za pět let tam musim, na magistrát. " 

Volný čas 

Jana říká, že je ráda ve společnosti, ale žádnou 
Pravidelnou zájmovou činnost nemá. 0 svých volnočasových 
aktivitách říká: „Koukám na televizi, teď jsem začala chodit i tady do 

knihovny, čtu romány, takový ty o lásce. Pečení a vaření mě taky trochu baví." 

Minulý rok si s pomocí jedné asistentky našla výtvarné 
dílny v Kulturním centru nedaleko svého bydliště, kam šla 
na zkušební hodinu a rozhodla se, že bude kroužek 
navštěvovat pravidelně každý týden. Nadšení ji však 
nevydrželo moc dlouho a po necelém půl roce s touto 
aktivitou přestala : „ Už tam teď skoro vůbec nechodím, protože nemám čas, 

chtěla jsem to nějak změnit a už tam nechodím. " 

Janina konzultantka jí opakovaně nabízela možnost 
určitých volnočasových aktivit (př. Klub absolventů při 
Júš), ale z blíže nespecifikovaných důvodů se Jana těchto 
setkání neúčastní. Občas zajde se sestrou do kina, anebo 
jedou společně navštívit další sestru. „Když mám volno, jedu za 

ségrou, když zavolá, nebo jdu ven, ale taky uklízím. " 

Tranzitní program 
Jana začíná na doporučení sociální pracovnice 

spolupracovat se sdružením Asistence v září 2003 v době, 
kdy studuje třetím rokem obor švadlena. V té době již bydlí 

^ rr,-;™̂  TTIÍ kam dochází jen občas podívat se sestrou v byte mimo Jus, ^ -> ^ 
_ . f o r n<f a na návštěvu za vychovatelkou, se za přáteli na internát a 
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Se svojí konzultantkou si v rámci tranzitního programu 
vybírá služby podporovaného zaměstnání, podpory a pomoc 
v organizaci a realizaci volného času, orientace v otázce 
bydl ení a spolupráce v oblasti následných služeb. V rámci 
těchto služeb si stanovuje následující cíle: najít si praxi 
a naučit se plánovat si volný čas. 

Na konzultace dochází jedenkrát týdně a jako první se 
spolu s konzultantkou snaží najít si praxi. Kromě 
konzultací Jana během školního roku dochází do sdružení na 
Job kluby, kde si ujasňuje, co by vlastně chtěla dělat. 
Konzultant ka vychází ze skutečnosti, že se Jana učí na 
švadlenu a během školy již na praxi v krejčovském salonu 
byla, proto navrhuje sehnat podobnou praxi v oboru. Jana by 
ale ráda zkusila raději práci v nějakém restauračním 
zařízení. Nakonec jí konzultantka nabízí pomocnou práci 
v McDonaldu, kde chtějí Janu rovnou zaměstnat. Jana k tomu 
říká: „Sehnala mi to H. (konzultantka), to bylo ještě ze začátku, když jsem chodila 

na tu švadlenku, tak jsme měli takový „job klub" v Jedli, v Asistenci. Tam říkali jakou 

Práci si máme to...vybrat, co budeme dělat. Oni se mě ptali, jesli budu chtít pracovat 

v restauraci, ale já jsem si na ten McDonald nevzpomněla, ale nakonec mi H. řekla 

McDonalda, tak jsem řekla, že tam půjdu. Tak mi tam zavolala a nabídli mi tady u 

dálnice. Jednou jsme tam byly, ale pak tam byl novej vedoucí a ten mě vzal. " 

Z práce je Jana nadšená a po ukončení studia uzavírá 
smlouvu a na místo n a s t u p u j e . Za neustálé pomoci a podpory 
A s i s t e n c e si zařizuje veškeré potřebné dokumenty (zdravotní 
Průkaz, potvrzení o zdravotní prohlídce, žádost o příspěvek 
na asistenci aj.) Spolupráce je domluvena formou 
Podporovaného z a m ě s t n á n í a Janu na pracoviště doprovází 
asistent. Pracovní dobu má stanovenou na 4 hodiny denně dva 
dny v týdnu a za svou činnost dostává finanční ohodnocení. 

Utírám tam stoly, zasouvám židličky, odnáším tácy a nosím je ke kase a eštěje myju a 
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třídím odpadky. Třídím to na papír a jídlo... A ještě tam utírám zrcadla a meju záchody. 

Někdy to nestíhám, když tam přijede plnej autobus s dětma, tak mi musí pomáhal, že 

bych to fakt nestíhala. Teď mi tam dali někoho na výpomoc k tácům, abych to stíhala... " 

V této době Jana zároveň ztrácí svou spolubydlící -
sestru, která se od ní z důvodů neshod stěhuje pryč a Jana 
je postavena před nový problém - najít si novou 
spolubydlící. 

Na pravidelných schůzkách s konzultantkou vymýšlí Jana 
způsoby, jak si sehnat novou spolubydlící, ujasňuje si 
Představu, kdo by to měl být, a specifikuje podmínky 
společného bydlení s novým člověkem. Po několika týdnech jí 
konzultantka nabízí setkání se studentkou na vozíku, která 
Potřebuje stálou asistenci a platila by Janě polovinu 
nájmu. Poté se na společné schůzce seznamují, upřesňují si 
vzájemně své představy spolubydlení, domlouvají podmínky a 
Podepisují smlouvu na dobu určitou, kterou Janě připravila 
konzultant ka . „No, my si povídáme když přijde k jídlu, jinak je vedle a učí se a 

Povídá si se svýma asistentama, já si s nima taky povídám, s těma asistenta. Ona je na 

vozíku a chodí do školy, nějakého bakaláře dělá, já nevim...Je ze Slovenska, já jí 

nerozuměla, ale teď už jo, bylo to pro mě složitý. Já na ní mluvím česky, alejí to nevadí 

o asistenti na ní taky mluví česky. Ale jinak se moc nebavíme. " 

Další důležitou věcí, kterou se Jana v rámci 
tranzitního programu učí řešit, je otázka lékařské péče. 
Pečlivě si Jana hlídá a pravidelně dochází jen na 
nefrologická vyšetření a pro související léky. Přestože 
v novém bytě bydlí více než rok, stále si není schopná 
v místě bydliště obstarat praktického lékaře. Na pravidelné 
Prohlídky a kontroly zdravotního stavu (zubař, gynekolog) 
chodí nerada a je nutné ji neustále podněcovat a 
Podporovat, aby si tyto záležitosti zařídila. Konzultantka 
už ví, že je velmi důležité se Jany na vše ptát, zároveň jí 
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neustále dokola opakovat, co má dělat a také průběžně 
kontrolovat a ověřovat výsledky Janiny práce. S praktickou 
lékařkou si vyřizuje otázku změněné pracovní schopnosti a 
lékařská posudková komise jí následně tuto změnu potvrzuje. 
Janě se tak mění plný invalidní důchod typu A na plný 
invalidní důchod typu B. 

Z praktických důvodů si Jana za pomoci konzultantky 
také zřizuje účet v bance, na který si nechá posílat 
invalidní důchod a plat z McDonalda. Janiným problémem však 
je, že neumí hospodařit s penězi, dokáže utratit spoustu 
Peněz za hlouposti a drahé věci během krátké chvíle. 
Neuvědomuje si, že by měla šetřit, aby vyšla s penězi na 
celý měsíc, a proto s konzultantkou zavádějí notýsek, kam 
si Jana zapisuje, co utratí. Notýsek by měl přispět k tomu, 
že Jana bude mít stále na očích svoje příjmy a výdaje a 
bude se učit si své finance plánovat. Tato metoda se časem 
osvědčuje a Jana se v plánování svých finanční záležitostí 
nesporně zlepšuje. 

Po této zkušenosti zkouší konzultantka v rámci 
tranzitního programu vědomě snížit dohled nad Janou a jejím 
hospodařením. Nicméně to vede k tomu, že během tří měsíců 
se Janě podaří utratit asi 15 tisíc, které si našetřila 
během dosavadní spolupráce, a to tak, že ani nekoupila nic 
velkého, spíše se ty peníze ztratily v běžných výdajích. 
Ukazuje se, že dohled nad hospodařením je tedy stále nutný 
a konzultantka řeší, jak velký a zda pořád a kdo by 
Případně mohl tuto činnost převzít, až Jana jednou svou 
spolupráci se sdružením ukonči. 

V domácnosti se za pomoci asistentů začíná učit vařit 
jednoduchá jídla podle receptů a používat domácí 
elektrospotřebiče. „ Už jsem se teda naučila ty těstoviny, jak dlouho se vařej, 
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děla jsem řízky, topinky, míchaný vajíčka, akorát ty vomáčky ty mi nejdou. Já si to 

koupím už hotový. A polívku, hlavně z pytlíku. Většinou teda vařím s asistentama, ale 

občas o víkendu si musím uvařit." Největší strach má při zapínání 
Plynového sporáku, ale během velmi krátké doby tuto činnost 
zvládá bez problémů. Po domluvě s konzultantkou si Jana na 
dny, kdy nechodí do zaměstnání, zajišťuje dovoz teplých 
obědů domů od Pečovatelské služby. „Obědy mi vozej pondělí, středa, 

pátek pečovatelská služba a za ně platím asi 471 Kč. Ale polívky mi moc nechutnaj, do 

těch, co jdou přidat těstoviny tak to jím, ale ty prázdný vody ne. Stane se, že je ta 

Polívka úplně prázdná a já řikám, že šijí můžu jen vypít. A ještě nejím čočku. Vozí mi to 

tady v tom (ukazuje nádobu) a je to v tom teplý. " 

Spolupráce se sdružením pokračuje, Jana podepisuje 
novou smlouvu a vybírá si nové služby. Jana má stálé 
zaměstnání v McDonaldu, kde se jí líbí a je spokojená. 
Pracuje samostatně a pomoc už téměř nepotřebuje, takže se 
v současné době uvažuje o ukončení služby podporovaného 
zaměstnávání. 

Stále trvá i služba podpory a pomoci v organizaci 
volného času, jejímž cílem je, aby si Jana naučila 
zařizovat svůj volný čas a domlouvat si asistenty na tuto 
dobu. Zároveň vyjadřuje přání oslovit ještě další 
zaměstnavatele a najít si další práci na jeden den v týdnu. 
Bude potřebovat pomoc při kontaktování zaměstnavatele a 
Podporu při pohovorech. Zatím nemá jasnou představu, co by 
chtěla dělat. 

Spolupráce pokračuje i službou pomoci a podpory 
v oblasti následných služeb, jejímž cílem je vyhledávat 
organizace v místě bydliště, s kterými by Jana mohla 
navázat kontakt. Je nutné také obnovit smlouvu o byt a Jana 
sepisuje za pomoci konzultantky žádost o prodloužení 
smlouvy. Její spolubydlící se chce odstěhovat, neboť mají 
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s Janou občasné neshody a je třeba opět hledat nového 
nájemníka. Tato situace se však nakonec sama vyřeší, když 
se Jana předběžně domlouvá se svojí sestrou, která chce jít 
Pracovat do Prahy, na společném bydlení. 

Jana také zjišťuje, že v oblastí vaření a péče o 
domácnost je již úplně samostatná a čas, který dříve 
věnovala nácviku těchto aktivit, chce nyní využít na 
mapování svého okolí. Chce zjistit, jaké zájmové kroužky 
její místo bydliště nabízí a v případě zájmu si některý 
zkusit. 

V průběhu dosavadní spolupráce se sdružením řeší Jana 
také otázky nepředvídatelných situací, nejčastěji drobné 
opravy a úpravy bytu (př. ucpané WC) . Pomoc vždy hledá u 
své konzultantky a společně hledají řešení těchto situací. 
Každoročně také vymýšlejí a plánují Janiny aktivity a 
činnosti během léta (tábory a letní akce). 

V současné době je Jana se svým životem spokojená. 
Práce se jí líbí, bydlení má zajištěné, s pomocí sdružení 
Pracuje na tom, co je pro ni důležité. Ráda by si do 
budoucna našla přítele a měla děti. Sama k tomu říká: „No, 

ráda abych měla přítele, děti, v práci se mi zatím líbí, jsou tam jako dobrý, když 

Potřebuji pomoct tak se musím obrátit na toho ....managera (komolí). Byt už mam 

zařízený, nic měnit nechci, akorát, že snad dostanu novej nábytek od jedné 

asistentky. Ten starej dám do sklepa... " 

Shrnutí 
Jana je mladá žena s hemiparetickou formou dětské 

mozkové obrny. Absolvovala Praktickou dvouletou školu v JÚŠ 
a odborné učiliště - obor švadlena. Po ukončení studia však 
neprojevila zájem najít uplatnění ve svém oboru a 
v současné době pracuje v restauraci, kde je velmi 
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spokojená. Pracuje na zkrácený pracovní úvazek, své 
pracovní aktivity by si ráda rozšířila. Žije společně se 
svojí sestrou v bezbariérovém nájemním bytě, stará se o 
domácnost, je soběstačná a samostatná v běžných denních 
činnostech, nicméně pro lepší kvalitu života potřebuje 
pomoc a podporu v některých oblastech života. 

4.2.6 Rozhovor s Janinou konzultantkou 

Stejně jako v případě Petra i u Jany jsem pro celkové 
dokreslení její situace požádala o krátký rozhovor její 
současnou pracovní konzultantku. Rozhovor proběhl 
v Asistenci a konzultantka souhlasila se zveřejněním našeho 
rozhovoru v mojí práci. Následující řádky jsou přepisem 
našeho společného rozhovoru. 

Jak se ti s Janou spolupracuje? 

„S Janou máme bližší, osobnější vztah než konzultant - asistent proto, že Jana 

nemá moc přátel a často se na mě obrací i s osobními záležitostmi, jako kamarádka na 

kamarádku. Taky spolu občas někam zajdeme, tak máme vztah mnohem víc v rovině 

přátelské než pracovní. Jinak je spolupráce s Janou velmi rozmanitá a intenzivní. 

Prošly jsme si spolu opravdu skoro vším, od hledání práce, spolubydlících, přes 

hospodaření, peníze a domácnost, až po její koníčky a zájmy. Jako klient je Jana 

poslušná, chodí včas a pravidelně na konzultace, je vidět, že o spolupráci stojí. Nicméně 

když se jí do něčeho nechce, je s ní pak horší domluva. " 

Jak vidíš Janu jako člověka? 
„Mezi lidmi, které zná, je přátelská, komunikativní, veselá. Je starostlivá a 

pečlivá. Dokáže se pro věc rychle nadchnout, ale moc dlouho u ničeho nevydrží (viz. 

výtvarný kroužek). Je hodně samostatná. " 

Co podle tebe Janě přinesl tranzitní program, na čem 

jste spolu pracovaly? 
„Jak už jsem řekla, dělaly jsme spolu skoro všechno a Jana už toho taky hodně 

hládla. Díky tranzitnímu programu jsme spolu našly práci, která jí baví, naučila se 
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vařit a starat o domácnost, našla si spolubydlící atd. V současné době se tedy naše 

spolupráce zaměřuje hlavně na její hospodaření s penězi, protože to stále ještě není její 

silná stránka a taky na styk s úřady, kde hodně tápe. Občas mi připadá, že se teď už 

naše spolupráce moc neposouvá a že co mohla, to už se Jana naučila. Možná je to tím, 

že ze začátku byly ty úspěchy a pokroky mnohem lépe vidět. Stále trvá dohled kvůli 

návštěvám u lékaře, které Jana soustavně odkládá a je potřeba ji vždy trochu přimět, 

aby je opravdu uskutečnila. " 

Jak vidíš Janu za pět let? 

„ Trošku se té budoucnosti obávám, protože Jana nemá žádné dlouhodobé cíle. 

Ale přála bych jí, aby si minimálně udržela situaci, která je nyní a pevně doufám, že se 

posune dál, co se hospodaření a peněz týče. V této situaci by jí mohla výrazně pomoci 

spolubydlící sestra." 

4.2.7 Rozhovor s Janinou spolupracovnicí 

Také u Jany jsem chtěla získat názory na její pracovní 
začlenění přímo v zaměstnání a Jana mi sama nabídla 
zprostředkování rozhovoru s její spolupracovnicí a 
kamarádkou, který nešel odmítnout. Náš rozhovor se konal 
během pracovní pauzy, účastnila se ho Jana i její kolegyně, 
která souhlasila s jeho uvedením. Poprosila jsem ji, aby 
krátce zhodnotila společnou práci s Janou. 

Z : „S Janou pracuju už přes rok a je to dobrý. Ze začátku jsem byla trochu 

nejistá a nervózní a dávala jsem si třeba pozor na to, co a jak říkám, protože jsem 

nevěděla, co můžu od Jany čekat, jak bude reagovat. Ale tak to máte s každým novým 

člověkem. Brzy jsem zjistila, že nějaký ohledy na Janu jsou zbytečné, protože je to 

normální mladá holka jako já a kdybych díky tomu asistentovi nevěděla, že má nějaké 

zdravotní postižení, tak to vůbec nepoznám. 

Za tu dobu, co spolu pracujeme se z nás staly kamarádky a povídáme si i o 

věcech, který se práce vůbec netýkají. Řešíme spolu normální holčičí věci a Jana se 

třeba se mou někdy i radí, co a jak má třeba doma udělat nebo tak. Vím, že je to její 

první zaměstnání a že se spoustu věcí musela učit, ale zapracovala se hned. Taky bylo 
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dobrý, že tu měla toho asistenta, který jí ze začátku pomáhal. Teď už všechno zvládá 

v pohodě. Když je někdy třeba jí něco zopakovat, tak si to prostě řekneme a je to. " 

4 . 3 Analýza výzkumného projektu 
Výzkumný projekt analyzoval klíčové oblasti rozhovorů 

s respondenty, o nichž pojednávali obě předchozí případové 
studie.Výsledky analýzy výzkumného projektu jsou uspořádány 
do dílčích tabulek podle sledovaných oblastí šetření. 
Respondenti šetření jsou klienty sdružení Asistence a 
dlouhodobě využívají podporu a pomoc tranzitního programu. 
Rozhovory, které byly zdrojem informací pro toto šetření 
jsou uvedeny v přílohách - Petr-příloha č. 1, Jana-příloha 
č.2. 

Pojem TP 
Porozumění 

pojmu 
Potřebnost TP Průběh TP 

Petr znal rozumí smyslu 
byl pro něj 

potřebný 
uspokojivý 

Jana neznala rozumí smyslu potřebný 
uspokojivý 

Sledovaní účastníci výzkumného souboru dobře chápou 
smysl tranzitního programu, respondent byl schopen svými 
slovy vysvětlit, co to tranzitní program znamená. 
Respondentka pojmu nerozuměla, nemá představu, co je 
tranzitní program a ani si neuvědomuje, kdo jí s čím 
v období osamostatňování pomohl. Po vysvětlení si však 

. v,,,, umíněné činnosti zná a dělala je vzpomněla, ze všechny zminene 
s konzultantkou, ale její potřebnost nedokáže ocenit. Oba 
program hodnotí jako potřebný a průběh považují za 

uspokoj ivý. 
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Tabulka č. 2 - Plánováni v TP 
_ Ochota Uskutečnění 

Začátek Intenzita Potřebnost Obtížnost 
spolupracovat plánů 

potřeboval 
Petr včasný dostačující přiměřené spolupracoval částečné 

pomoc 

potřebovala 
Jana včasný dostačující obtížné spolupracovala dostatečné 

pomoc 

V otázce plánování tranzitního programu se až na jednu 
věc jejich názory shodovali. Oba považují plánování za 
důležitou součást programu, mají pocit, že se do programu 
zapojili včas, respondent je plně spokojen s dosažením 
stanovených cílů, nejvíce si cení práce spojené se sportem, 
což byl jeho sen. Respondent ka není úplně spokojená se 
situací pracovního uplatnění, několikrát už načala téma 
změny, ale dál se věci zatím neposunuly. 

Na plánování oba ochotně spolupracovali, u 
respondentky se ze začátku objevila drobná nechuť plánovat, 
neboť nebyla zcela přesvědčena o nutnosti a důležitosti 
této činnosti. Nicméně postupem času zjistila, že plánování 
budoucnosti po skončení školy je nezbytnou součástí 
programu, kterou nelze přeskočit. Respondent plánování 
zvládl lépe, neboť měl jasnou představu o tom, co chce 
dělat a odpadlo u něj zdlouhavé vymýšlení, čemu by se chtěl 
věnovat. V současné době jsou oba ve druhé fázi tranzitního 

Programu. 
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Tabulka č. 3 - Pracovni uplatněni účastníků TP 

Individuální praxe Přínos praxe Současný stav 
TP 

Petr absolvoval 

uvědomění si 

svých možností, 

utřídění si svých 

přání, zvýšení 

sebevědomí 

jiné možnosti 

pracovního 

uplatnění 

osobní asistence 

v rámci TP podporované 
Jana -

zaměstnávání 
výhledově ne 

neabsolvovala zaměstnávání 
výhledově ne 

Oba dva využili pomoc tranzitního programu při 
realizaci svého pracovního uplatnění, respondent využívá 
program „jiné možnosti pracovního uplatnění", podpora 
v této oblasti je mu poskytována již třetím rokem a jako 
výhodu uvedl možnost absolvování individuální praxe, která 
Předcházela současnému pracovnímu uplatnění. Zde získal 
náhled na své možnosti, utvrdil se v přesvědčení, co chce 
dělat a osvojil si pracovní i sociální dovednosti. 

Respondentka využívá program podporovaného 
s+wsného sdružením Asistence a spolupráce 

zaměstnávání za] ísťovaneno f ^ u 
< konci, neboť v zaměstnání je již v této oblasti se chylí Ke KOHO , 
a nodDoru nebude dále potřebovat, naprosto samostatna a poapuxu 

'J^ n^ěla ještě další zaměstnání, zatím Respondentka by si rada nasia je 
^, , ' wnkv k naplnění této touhy. Nicméně však nepodnikla zadně kroicy k 

+ A můžeme předpokládat, že pokud by z předchozí zkušenosti muzeme y 
- •i o Knde pravděpodobně opět potřebovat tento plán uskutečnila, ouae y 

j^nmvaného zaměstnávání, ze začátku službu podporovaneno 
. . ní h n programu respondentka individuální V rámci tranzitnino p ^ y 
i. n i c m é n ě během studia se dostala na praxi neabsolvovala, nicméně 
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praxi do krejčovského salonu a jako pozitivum této praxe 
uvedla možnost setkávat se s lidmi. 

Zajímavým poznatkem v případě obou respondentů je 
skutečnost, že ani jeden se po skončení studia nevěnuje 
oboru, který vystudoval, více zřetelné je to zejména u 
respondentky. Přestože se vyučila konkrétnímu oboru 
(švadlena), který si během studia zkusila i v praxi, po 
skončení studia věděla, že se této práci věnovat nechce, 
ačkoli o své další budoucí práci neměla jasnou představu. 

Z analýzy je zřejmé, že u člověka s postižením nehraje 
významnou roli škola nebo obor, který vystuduje. V obou 
studiích je vidět, že pro budoucí uplatnění respondentů 
nezáleželo na tom, co vystudovali, neboť jejich zájem o 
pracovní uplatnění vycházel hlavně z toho, co rádi dělají, 
co je zajímá a baví. To je také jedna z hlavních zásad 
tranzitního programu a podporovaného zaměstnávání. 

Při volbě povolání se nebere ohled na „papír ze 
školy", ale vychází se z toho, co člověka baví. Snahou je 
podporovat ho v uskutečnění jeho snů, což se minimálně 
v Petrově případě naplnilo. V Janině případě není tato 
skutečnost natolik zřejmá, nicméně důležité je, že 
v současné době ona sama svou práci vnímá pozitivně a je 

spokojená s tím, co dělá. 
Tabulka č. 4 - VblnočagovéaktAvity účastníků TP 

Potřeba pomoci Plány do Potřeba pomoci 

Současný stav T p budoucna TP 

udržet stávající 
Petr uspokojivý nepotřeboval ^ nebude potřebovat 

zatím nechce nic 
Jana uspokojivý p o k o v a l a ^ zřejmě ano 
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Se svými volnočasovými aktivitami jsou v současné době 
oba respondenti spokojeni. Respondent nepotřeboval a ani 
nebude potřebovat v této oblasti pomoc. Respondentka pomoc 
potřebovala a využila, v současné době považuje aktuální 
stav za uspokojivý, měnit nic nechce. 

Tabulka č. 5 - Soběstačnost a samostatnost 

Soběstačnost 
Samostatnost v 

domácnosti 

Potřeba 

pomoci TP 

Ostatní 

činnosti 

Potřeba 

pomoci TP 

vyřízení 

Petr nutná pomoc 

další osoby 

není samostatný 
nácvik 

jednoduchého 

vaření 

částečná 

pomoc při 

pohybu 

v bariérovém 

prostředí 

služby 

osobní 

asistence a 

zajištění 

financí na 

tuto službu 

Jana soběstačná samostatná 

nácvik vaření a 

zacházení 

s domácími 

spotřebiči 

pomoc při 

jednání s 

úřady 

nepotřebuje 

Také v otázce soběstačnosti a samostatnosti se 
,, .- . > Docnnndent ie v oblasti soběstačnosti respondenti odlisuji. Responaenu j 

, ncobv, stejně tak potřebuje pomoc odkázán na pomoc dalsi osooy, j 
v otázce samostatnosti v domácnosti. Vzhledem ke 
skutečnosti, že bydlí u rodičů, kde je o něj postaráno, 

4. ohlast momentálně aktuální a v rámci není pro ně] tato oOiasL. 
„4-ni-mnp do pozadí. Nicméně především ostatních povinnosti ustupuje ao P 

. , u„ op v rámci tranzitního programu měl na přání maminky oy se 
nravv jednoduchých jídel, ale věnovat i nácviku pripravy 
činnosti zatím výrazně nevěnoval 

z nedostatku času se teto 
^ X4 54 ookroky. Respondent je částečně a neučinil zasadnejsi y 
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odkázán na pomoc další osoby i v otá zce pohybu v bariérovém 
prostředí a do budoucna bude potřebovat pomoc z hlediska 
osobní asistence a finančního zajištění této služby. 

Oceňuji obětavost rodičů, s jakým nasazením a nadšením 
se mu věnují, nicméně právě v otázce osamostatnění si 
nejsem jistá, zda-li už nejde více o „medvědí službu". 
Z krátkých rozhovorů s rodiči vyplynulo, že by si všichni 
do budoucna velmi přáli, aby byl Petr co nejvíce 
samostatný, ale nijak ho v této oblasti nepodporují a sám 
Petr si život bez rodičů zatím nedokáže představit. Do této 
doby byli všichni plně soustředěni na oblast pracovního 
uplatnění, která je v současné době stabilizovaná a Petr 

chází uspokojení. Myslím si, že je nevyšší čas, aby 
obrátili své síly k oblasti Petrova 

osamostatňování, pokud chtějí Petrovi opravdu dopřát 
nezávislou budoucnost. 

Jana rodinu opustila již v útlém věku a byla nucena 

začít se starat sama o 
V současné době je plně soběstačná a péči o domácnost 
zvládá sama. Podporu v 
a pokud má problém, ví 
Tabulka č. 6 - Bydlení účastníků TP 

Potřeba pomoci 
Současný stav T p 

v ní na 
všichni 

sebe mnohem dříve než Petr 
soběstačná a péči o domácnosl 

této oblasti vyžaduje již minimálně 
kde a jak si říci o pomoc. 

Plány do 

budoucna 

Potřeba pomoci 

TP 

Petr bydlí s rodiči nepotřebuje 

najít si přítelkyni a 

zapojit ji do chodu 

domácnosti 

nebude 

s chodem 

bezbariérový domácnosti, udržet si stávající 
nebude 

Jana 
nájemní byt dokumentací situaci 

kolem bytu 
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V bydleni, poslední zkoumané oblasti, se respondentka 
neobešla bez menší podpory. Již v době studia bydlela 
v bezbariérovém bytě, kde potřebovala pomoc a podporu 
s chodem domácnosti, v současné době je se svoji situací 
spokojená. Respondent, který stále bydlí u rodičů, pomoc 
v této oblasti zatím nepotřeboval. 

Shrnutí 

Z výše uvedených závěrů je patrné, že respondenti by 
se bez podpory a pomoci ve zkoumaných oblastech svého 
života neobešli a že jim tato pomoc pomohla a pomáhá 
s přechodem ze speciální školy do běžného života. Tranzitní 
program jim tak usnadnil (a stále usnadňuje) jejich 
začleněni do společnosti. Analýza potvrzuje, že s podporou 
tranzitního programu se studenti s tělesným postižením 
snadněji začleňují do aktivního života. 

Tranzitní program ulehčuje mladým lidem z JÚŠ přechod 
z chráněného prostředí do běžného života. Jeho smyslem je 
zabezpečit pomocí specifikovaného plánování a dlouhodobé 
podpory kontinuitu takového přechodu, pomoci a podpořit 
jeho účastníky i jejich blízké na další cestě životem. 
Ukázalo se, že těmto mladým lidem většinou chybí sociální 

„ , ' a především zkušenosti 
dovednosti, sebevedomi a P 

- k-t-pré si mohou díky tomuto z nechráněného prostredi, které 
programu osvojit. 

, „„ i e potřeba poskytovat i v otázce Pomoc a podporu J« v 
„ , se velmi dobře osvědčil pracovního uplatněni, pricen 

^ podporovaného zaměstnavani. systém individuálních praxi v 
roaiizaci získají studenti mnoho Díky této přípravě a reax 

nnbře slouží i jako důkaz pro zkušeností a dovednosti. Dobré 
n sp i lidé s tezkym postižením se 

rodiče a zaměstnavatele, 
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mohou pracovně realizovat. Období po ukončení školy může 
Pro studenta ztratit díky tranzitnímu programu punc 
nejistoty a strachu z neznámého. 

4 . 4 Analýza rizik tranzitního programu 
Ve všech fázích tranzitního programu je možné 

identifikovat faktory, které mohou tento proces ohrozit 
nebo narušit. Výzkum ukázal, že nejdůležitější fází 
tranzitního programu je pro oba respondenty jejich pracovní 
uplatnění. Proto se v této kapitole pokusíme z výsledků 
získaných v analýze a ze zkušeností z praxe vyvodit některá 
obecná rizika, která je potřeba zohlednit při vyhledávání 
Pracovního uplatnění pro klienta, při komunikaci se 
zaměstnavatelem a zaměstnanci a při jeho začleňování do 
pracovního kolektivu. 

Aktivita klienta. Při procesu plánování (a nejen při 
něm) se největší důraz klade na aktivitu klienta. Je 
důležité, aby se on sám co nejvíce účastnil plánování svého 
budoucího života, aby byl v maximální míře zapojen do této 
oblasti. Mezi první rizika, která ohrožují příznivý průběh 
této fáze, proto můžeme zařadit pasivitu ze strany klienta. 

Je důležité si uvědomit, že klienta nemůžeme nutit do 
nějaké aktivity, pokud on sám nechce. Je v naší moci 
požádat např. rodinu o spolupráci, navrhnout setkání 
kroužku přátel, který může klienta pozitivně ovlivnit 
v další práci. Přínosným faktorem může být i setkání 
v klubu absolventů s úspěšnými spolužáky, kteří již 

Pracuj í. 
Motivace. Pro klienta je velmi důležitá motivace, 

s kterou je nutné neustále pracovat, podporovat ji a 
posilovat. K tomu velmi dobře slouží kladné zážitky. Jeho 
motivace je utužována, vidi-li úspěchy ve svém snažení, 
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uvědomuje-li si, že jeho úsili nepřichází vniveč a sklízí 
plody své práce. Pozitivní zážitky z vlastní práce 
podporují jeho chuť pokračovat dál. 

Čas. Dalším ohrožujícím faktorem celého procesu 
Pl ánování může být čas. Na tomto místě se nabízí citovat 
Pořekadlo, že člověk míní a čas mění. Proces plánování i 
celý program není krátkodobá záležitost, úspěchy z práce se 
Projevují v řádu měsíců až let. A za tu dobu se situace i 
Podmínky mohou nesčetněkrát změnit. Klient nebo jeho rodina 
může v průběhu času změnit názor, jeho možnosti se mohou 
rozvinout, vytypovaný zaměstnavatel si může spolupráci 
nakonec rozmyslet, nebo může se svojí činností skončit atd. 
Je proto více než nutné, aby klient, ale i jeho pracovní 
tým byl neustále na tuto variantu připraven, aby počítal 
s možnými změnami. Myslím si, že není v lidských silách se 
těmto změnám úplně vyhnout, nicméně je možné v co největší 
míře sledovat aktuální situaci, mít aktuální informace a 
být v intenzivním kontaktu se zainteresovanými osobami. 
Jedině tak lze minimalizovat riziko, že naplánovaný cíl 
nevyjde proto, že se změnil názor, situace, či podmínky. 

Týmová spolupráce a komunikace. Pro kladný průběh 
tranzitního programu je velmi důležitá fungující týmová 
spolupráce, zejména týmová komunikace. Kapitola 2.5 této 
Práce podrobně rozepisuje, jak funguje spolupráce 
Pracovního týmu každého klienta a vysvětluje výhody, které 
sebou nese vícečlennost takového týmu. Kromě výhod však 
tato skutečnost představuje i určitá rizika vyplývající 
právě z početnosti a různorodosti týmu. 

Příklad z praxe: „ Rizikem je, že se studentem se pracuje jak v rámci 

sdružení, tak i v rámci vJÚŠ. My sním v posledním roce školy něco plánujeme, 

vymýšlíme, co dál po škole, připravujeme rodiče na to, že už půjde do práce a do toho 
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přijde někdo z JÚŠ s nápadem, že vlastně ještě odcházet nemusí, že je volné místo 

v oboru obuvník a že tam ten student může jít, jestli chce. No a pro něj je samozřejmě 

snazší zůstat ještě dva roky ve škole a oddálit si tak ta budoucí rozhodnutí. Jenže to 

prodloužením mu rozhodně nijak nepomůže, neusnadní vstup do života. Jen si to 

posune. Navíc nikdo nezkoumá, jestli mu ten obuvník k něčemu bude a jestli se vůbec 

pak v tom oboru uplatní. " 

Z uvedeného přikladu je vidět, nakolik je důležitá 
týmová komunikace. Aby k podobným situacím nedocházelo, je 
nutná průběžná a koordinovaná spolupráce celého týmu. 
Všichni členové musí být neustále vzájemně informováni o 
aktuální situaci studenta, musí si informace předávat, 
Potkávat se na pravidelných schůzkách, připravovat společně 
tato setkání a především průběžně spolupracovat. Je nutné 
vypracovávat průběžné zprávy ze schůzek, které musí být 
všem dostupné. Tým si musí vytyčit společné cíle a společně 
se podílet na jejich dosažení. 

Informovanost zaměstnavatele. Důležitou součástí 
zaměstnávání lidí s postižením je informovanost 
zaměstnavatele. První kontakty zaměstnavatele s člověkem 
s postižením mohou provázet obavy a nedůvěra plynoucí 
Především z nedostatku informací. Zaměstnavatel nebo 
zaměstnanci mohou ke klientovi ze začátku zaujímat vyhýbavý 
postoj a mohou u nich pracovat předsudky. Úkolem 
konzultanta je, aby zaměstnavatele co nejpodrobněji 
informoval o představách spolupráce i o možných rizicích, 
která mohou z této práce plynout. Pokud má zaměstnavatel 
obavy, je dobré mu navrhnout, aby si práci s dotyčným 
klientem vyzkoušel třeba na týden a rozhodl se až po této 
době. 

Efektivní se může ukázat i zapojení zaměstnavatele do 
té části plánování, která se týká pracovního uplatnění 
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klienta, aby se on sám mohl podílet na tvorbě podmínek. 
V individuálním plánu by měla být stanovena forma 
komunikace zaměstnavatele a pracovního konzultanta i 
četnost a pravidelnost schůzek. Otázkou domluvy zůstává, 
jak budou informováni zaměstnanci o příchodu nového 
spolupracovníka s postižením. Pokud zaměstnavatel 
neprojevuje vlastní zájem, může konzultant navrhnout 
společnou schůzku zaměstnanců, na které se mohou seznámit 
s novým členem týmu a vysvětlit a zodpovědět veškeré dotazy 
ohledně budoucí spolupráce. 

Samoúčelnost. Zásadním rizikem tranzitního programu 
resp. podporovaného zaměstnávání je, aby se nestal 
samoúčelný. Jak vyplynulo z příkladu Petrovy spolupráce 

. • velmi důležité zaměstnavateli v České televizi, je vexiiu. 
rpD -i p7 člověk s postižením by neměl být vysvětlit princip TP i P*• * 

, , . i.rnxn« ať už z důvodů plnění povinného v zaměstnání jenom „trpěn , 
podílu nebo proto, že „je to pro něj dobré, že něco dělá". 

Zaměstnavatel by měl takového člověka přijímat na 
' nmtci že ie to pro něj výhodné, určité pracovní místo proto, J v 

Dosavadní zknšenosti prokazuji, že člověk s postižením 
Představuje stabilního zaměstnance, který si mnohdy pracně 

o ipn tak jej neopouští. Pověřením vydobytého místa vazi a jen ra j 
nrací může zaměstnavatel ušetřit takového člověka pomocnou prací m 

í cílu a využít ji na jiném místě, kvalifikovanou pracovní silu a y 
- nqobv s postižením existují a je potřeba Výhody zaměstnavat osooy & v 

4- a wzdvihávat, aby se dostali do 
je neustále zdůrazňovat a y . 

~ • ^ v silách odborníku ne poradat 
povědomí široké v e ř e j n o s t i . ^ , ^ ^ 

, ~ „ nř-oHnáškv pro zaměstnavatele, kde by konference, semináře a prean 
• 'lni nsvětv V této situaci, se jim dostalo maximalni osvěty 

a s i s t e n t a . Určité riziko sebou Role p r a c o v n í h o asis 
• nrarovní asistent a jeho role v prací, v zaměstnání nese i pracov 
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Zkušenosti pracovních asistentů ukazují, že zejména na 
začátku je velmi důležité zaměstnavateli a především 
nejbližším spolupracovníkům vysvětlit význam přítomnosti 
asistenta na pracovišti. 

Příklad z praxe: „Když jsem přišla s Janou poprvé do práce, bylo mi 

taktéž nakázáno obléci si firemní uniformu s vysvětlením, že v zaměstnaneckém prostoru 

není z hygienických důvodů možné pohybovat se v civilních šatech. Moje role 

pracovního asistenta tudíž splynula s rolí zaměstnance a ostatní zaměstnanci se tak ke 

mně začali i chovat. Stejně tak měla Jana pocit, že bych měla pracovat s ní. Řešila jsem 

situaci s Janinou konzultantkou, která následně zašla za zaměstnavatelem a věc 

vyřešila. Janě jsme pak spolu moji úlohu vysvětlily při individuální konzultaci. Nicméně 

pro mě byla tato zkušenost nepříjemná, ale velmi přínosná. " 

Osvětlit všem zúčastněným roli pracovního asistenta je 
Především úkol pracovního konzultanta, který s klientem 
oslovuje zaměstnavatele. Asistent se může ze začátku setkat 
s nepochopením ze strany zaměstnanců, které plyne 
z nedostatku informací. Proto je nutné jeho roli dobře 
vysvětlit a opodstatnit, někdy i samotnému klientovi, který 
nemusí mít jasno, jak a v čem je role pracovního asistenta 
vymezena. 

Ztráta/změna asistenta. Zdrojem napětí a ohrožujícím 
faktorem se může stát i změna asistentů. Zejména u klientů 
se sníženou schopností komunikace může být častá změna 
asistentů zdrojem starostí, nervozity a nespokojenosti. Je 
proto dobré ke klientovi vybírat budoucího pracovního 
asistenta již s ohledem na jeho možnosti. Asistent by měl 
být na začátku seznámen časovým programem klienta, aby se 
mohl přizpůsobit a zařídit se podle toho. Pokud už 
z nějakých důvodů musí k výměně asistenta dojít, je třeba 
tento proces provést co nejšetrněji. Ideálním případem je, 
když si klient sám může vybrat asistenta, jehož časové 
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možnosti jsou přizpůsobitelné klientovým. Nicméně pokud je 
klientovi přidělen nový asistent, je dobré, sejdou-li se na 
společné schůzce dřív než na pracovišti, seznámí se spolu, 
příp. spolu ještě před zahájením pracovní spolupráce 
podniknout jinou činnost. 

Nový asistent by v ideálním případě měl mít taktéž 
možnost potkat se před nástupem do práce s odcházejícím 
asistentem, který mu může nastínit, co ho čeká a upozornit 
ho na slabá místa spolupráce. Pro zaměstnaného klienta, 
který měl k dispozici pracovního asistenta se jeho odchod 
stává zlomovým okamžikem, neboť je znamením, že již získal 
všechny potřebné pracovní kompetence pro samostatný výkon 
zaměstnání. 

Vytíženost na pracovišti. Rizikovým faktorem pro 
úspěšné zařazení se do pracovního kolektivu může být i 
pracovní vytížení klienta v zaměstnání. Negativně působit 
mohou situace, kdy má zaměstnavatel pro klienta málo práce, 
nebo žádnou. Takový stav může u člověka s postižením 
vzbuzovat na pracovišti pocit zbytečnosti a zmatku a může 
být i příčinnou ztráty motivace pokračovat v práci. 
Rozhodně dobře nepůsobí skutečnost, kdy je klient ve firmě 
Přesouván z místa na místo za účelem nalezení nějaké práce. 

Přiklad z praxe: „Chodili jsme do jedné velké firmy, kde měl K. na 

starosti skartování materiálů. Občas se stalo, že na nás čekalo pár papírů, které jsme 

zlikvidovali za půl hodiny a oni pak po celé.firmě narychlo hledali další papíry, které 

bychom mohli zlikvidovat. No a když nic nenašli, tak nás nakonec poslali domů a já měl 

pocit, že jsme tam ten den spíš překáželi. " 

Náplň klientovy práce je nutné předem vymyslet a 
Přesně definovat spolu se zaměstnavatelem v individuálním 

. shodné domluvit se s konzultantem na plánu. Taktez je vnoane 
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společných krocích, které budou následovat v případě, že 
pro klienta nebude práce. 

Přijetí do kolektivu. Z běžné zkušenosti je zřejmé, že 
přijde-li nový pracovník do určitého kolektivu, není do něj 
hned automaticky přijat, ale přijímání je postupný proces 
ovlivněný oboustranným poznáváním a budováním vzájemných 
vztahů. U člověka s postižením hraje důležitou roli několik 
faktorů najednou. Pro ostatní spolupracovníky je především 
důležitá jeho úroveň komunikačních schopností spojená 
s ochotou komunikovat. Lidé, kteří se bojí nebo stydí 
mluvit, mají začleňování do kolektivu mnohem složitější než 
lidé, kteří se vyjadřují srozumitelně a ochotně komunikují. 
Velkou roli v přijetí člověka s postižením do pracovního 
kolektivu hraje také zisk osobní zkušenosti s konkrétním 
člověkem a jeho specifickými potřebami, které mohou 
redukovat pocity obav a nejistoty jeho spolupracovníků. 

Příklad z praxe: „Když jsem s Janou začala chodit do práce, tak mi 

nejdřív přišlo, že na ní koukají divně, nebavili se s ní a když jí chtěli říct, co má dělat, 

obraceli se spíš na mě než na ní. Po několika týdnech jsem nechtěně přišla za Janou do 

práce o hodinu později a bylo vidět, že jak tam chvíli byla sama a ty lidi s ní museli 

mluvit beze mě, tak se jakoby prolomily ledy a od té doby to začalo fungovat lip. Začali 

se s ní normálně bavit a ona byla šťastná. " 

Technické zázemí. Nastupuje-li do zaměstnání člověk 
s postižením, který je upoután na invalidní vozík, je nutné 
předem analyzovat jeho pracovní místo z hlediska prostředí, 
domluvit a vymyslet úpravu pracovního prostředí, vyžaduje-
li to situace. Úkolem konzultanta je především zjistit 
přístupnost budovy a interiéru pracovního místa. Využívá-li 
klient kompenzační pomůcky, je důležité o této skutečnosti 
zaměstnavatele informovat, stejně tak s ním i konzultovat 
případné nutné úpravy prostředí. 
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Shrnuti 

Rizikový faktor Návrhy opatření 

Aktivita klienta 

Motivace příkladem dobré praxe 
Spolupráce s rodinou a okolím 
Pozitivní hodnocení práce 
Kroužek přátel 
Klub absolventů 

Motivace klienta 
Pozitivní zážitky 
Příklady dobré praxe 
Hodnocení vlastních úspěchů 

Sledování aktuální situace 
Čas Intenzivní kontakt se zainteresovanými 

osobami formou schůzek, návštěv 

Týmová spolupráce a komunikace 
Společná příprava schůzek 
Zápisy ze schůzek 
Koordinovaná spolupráce 
Průběžné předávání informací 

Informovanost zaměstnavatele 
Stanovení pravidel vzá jemné komunikace 
Zapojení zaměstnavatele do procesu 
plánování a vytváření individuálního plánu 
Společná úvodní schůzka všech 
Osvěta zaměstnavatelů 

Samoúčelnost Osvěta široké veřejnosti 
Přednášky 
Semináře 

Role pracovního asistenta 

Vysvětlení a opodstatnění role pracovního 
asistenta na společné schůzce zaměstnanců 
Konkrétní stanovení a def inování j e h o úkolů 
na pracovišti 

Seznámení se s klientem před nástupem do 
Ztráta/změna pracovního asistenta práce 

Předání důležité dokumentace 
Schůzka s bývalým asistentem 

Vytíženost na pracovišti 

Přesné stanovení náplně práce 
v individuálním plánu 
Definování předem kroků a postupu při 
nedostatku práce 

Přijetí do kolektivu 

Osobní zkušenost s člověkem s postižením 
Nácvik komunikačních dovedností 
Nácvik situací 

Technické zázemí 

Analýza pracovního místa před nástupem 
Informovat zaměstnavatele o kompenzačních 
pomůckách 
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ZÁVĚR 
Přechod ze školy do života bývá pro většinu mladých 

lidí náročným obdobím. Mladí lidé s postižením, kteří 
studiem speciálních škol strávili delší dobu svého života 
v chráněném prostředí Jedličkova ústavu, se připravují na 
náročné období přechodu mnohem intenzivněji než jejich 
zdraví vrstevníci. Situaci jim ztěžuje především obava a 
nejistota ze všeho nového, co je v nechráněném prostředí 
čeká. Chybí jim dostatek sociálních dovedností, 
odpovídající sebevědomí, stejně jako průbojnost a praktické 
zkušenosti s vykonáváním běžných denních potřeb. 

Jedním z cílů této práce bylo představit a popsat 
tranzitní program jako nástroj sociálního začleňování osob 
s tělesným postižením. Tento záměr byl naplněn nejen 
teoretickým popisem fází a činitelů tranzitního programu, 
ale i konkrétními ukázkami případových studií z praxe. 
Smyslem tranzitního programu je podpora mladého člověka 
s postižením v jeho období přechodu ze školy především do 
práce, ale i do jiných životních oblastí, které jsou pro 
mladého člověka aktuální. V pojetí tranzitního programu 
v Jedličkově ústavu a školách ve spolupráci se sdružením 
Asistence je hlavní důraz kladen na pracovní uplatnění ve 
společnosti, od kterého se v určitém smyslu následně odvíjí 
i ostatní oblasti (sociální uplatnění, další vzdělávání, 
aktivity volného času, soběstačnost v běžných denních 
činnostech, samostatné bydlení, celkový rozvoj osobnosti, 
vztahů a vývoje postojů mladého člověka). Začíná se vždy 
podporou studenta ve vlastní motivaci, vytvořením vlastní 
vize budoucnosti a orientací ve vlastních zájmech. Poté 
následuje orientace ve vlastních i objektivních možnostech 
uplatnění v místě bydliště a tedy i plánování možností 
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bydleni. A s tím související identifikace zajištění 
potřebných služeb. 

Tranzitní program v JÚŠ ve spolupráci se sdružením 
Asistence se za dobu své realizace již dostal plně do 
povědomí profesionálů Jedličkova ústavu, ale především do 
povědomí studentů i jejich blízkých, kteří v něj mají stále 
větší důvěru. A i když může dojít ke proměnám podob 
programu podle závislosti na aktuálních potřebách studentů 
a vnějších možnostech, důležité je, že principy a myšlenky 
zůstávají stejné. Přednostmi tranzitního programu jsou 
individuální přístup ke každému účastníkovi, možnost 
dlouhodobého doprovázení studenta na jeho cestě do života, 
pomoc při identifikaci vlastních možností a při realizaci 
vlastních přání a plánů. Přechod do života a jeho plánování 
se stává stejně významnou součástí školy jako samotná 
výuka. 

Konzultanti tranzitního programu se snaží jeho 
účastníkům svými zkušenostmi usnadnit proces přechodu, 
pomáhají jim i jejich blízkým uvědomit si důležitost 
plánování blízké budoucnosti, snaží se je doprovázet a dát 
jim svým zájmem pocit jistoty, že v této náročné situaci 
nejsou sami. 

Důležitým cílem této práce dále byla snaha zjistit, 
zda tranzitní program umožňuje svým účastníkům snáze se 
začleňovat do aktivního života. Závěr výzkumné sondy 
ukázal, že tranzitní program velmi účinně pomáhá studentům 
s postižením v období přechodu ze speciálních škol do práce 
i do jiných životních oblastí, aktuálních pro mladého 
člověka. Ukázalo se, že účastníci se mají v tranzitním 
programu možnost naučit vše potřebné pro svůj další život, 
dokázat si zařizovat své záležitosti a zajistit si potřebné 
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služby. Mají také možnost ověřit si své dovednosti a 
uplatnit vědomosti získané ve škole a na individuální 
praxi. Poznatky z teoretické části práce mohou být využity 
pracovníky speciálních škol jako příklad dobře fungující 
praxe pomoci mladým lidem s postižením při přechodu 
z chráněného prostředí do života. 

V neposlední řadě bylo cílem této práce odhalit 
rizika, která mohou negativně ovlivňovat úspěšnost 
tranzitního programu. Návrhy řešení těchto rizik by měly 
přispět k jejich eliminaci či úplnému potlačení. Z 
rozhovorů se samotnými účastníky programu i s jejich 
blízkými a ostatními osobami, které se na průběhu programu 
podílejí, vyplynulo mnoho faktorů, které působí na 
tranzitní program a které mohou jeho průběh negativně 
ovlivňovat. 

Ze strany klienta je především nutné podporovat jeho 
aktivitu a motivaci zejména pozitivními zážitky z vlastní 
práce, ukázkou příkladů dobré praxe, či pozitivním 
hodnocením. Přitom je nutné neustále sledovat aktuální 
situaci klienta a udržovat intenzivní kontakt se všemi 
osobami, které se podílejí na procesu začleňování. 

Důležitou součástí úspěšného zapojování se do běžného 
pracovního procesu je pro klienta dostatečná podpora, jak 
profesionální, tak podpora přirozená, kterou mu poskytuje 
rodina a blízké okolí. Ukázalo se, že s adekvátní podporou 
a pomocí je možné člověka s postižením dobře zapojit v 
rámci běžného pracoviště a že úspěšné začlenění do 
zaměstnání je pro člověka s postižením klíčovým faktorem, 
který vede k jeho nezávislosti a pocitu zařazení se do 
společnosti. 
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Dále je zejména v pracovním týmu důležité, aby všechny 
jeho články spolupracovali koordinovaně, průběžně a 
intenzivně komunikovali a vzájemně se informovali o nových 
skutečnostech. Všichni členové týmu mají stejný cíl, neboť 
všem jde v prvé řadě o to, aby člověk s tělesným a 
kombinovaným postižením dokázal žit plný, spokojený život 
s rodinou a přáteli, dělal věci, které ho bavi, ve kterých 
nachází uspokojení a smysl, aby byl šťastný. 

Na závěr zbývá jen zdůraznit a vyzdvihnout důležitost 
osvěty široké veřejnosti o tranzitním programu a 
podporovaném zaměstnávání. Zaměstnávání lidí s postižením 
sebou nese i přes určité těžkosti také množství výhod, 
které je potřeba neustále vyzdvihovat a zvýrazňovat. 
Zaměstnavatel by neměl člověku s postižením dávat práci jen 
ze soucitu nebo pro naplnění norem. Tranzitní program by 
neměl být samoúčelný. Tato rizika je možné omezovat 
především osvětou, přednáškami a pozitivními příklady 
z praxe. 

K roli člověka s postižením dnes stále ještě patří 
přesvědčení, že není schopen dobře nebo vůbec pracovat. 
Ráda bych, aby tato práce a zde prezentované případy 
přispěly k této osvětě. Aby si čtenář dokázal udělat jasnou 
představu, že cesta, po které jde člověk s tělesným nebo 
kombinovaným postižením, může být společná pro nás pro 
všechny. 
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SHRNUTÍ 
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila 

tranzitní program jako nástroj sociálního začleňování osob 
s tělesným postižením. Tranzitní program je zde představen 
jako pomoc a podpora studentům a absolventům Jedličkova 
ústavu a škol a sdružení Asistence v Praze při jejich 
přechodu ze školy a ústavu do dospělého života. Cílem práce 
je zjistit, jak tranzitní program pomáhá jeho účastníkům 
při aktivním začleňování se do běžného života a jakými 
riziky může být průběh jeho realizace ohrožen. Návrhy 
opatření těchto rizik jsou součástí analýzy. 

První část práce uvádí definice tranzitního programu a 
popisuje cíle a principy. Dále jsou zde představeny fáze a 
realizátoři programu a hlouběji jsou rozpracovány oblasti 
podporovaného zaměstnávání a individuálních praxí. Druhá 
část práce prezentuje proces přechodu ze školy do 
dospělosti na konkrétních případech z praxe. Tranzitní 
program je zde rozčleněn na pomoc a podporu v oblastech, 
které jsou pro mladého člověka v tomto období důležité. 
Kromě pracovního uplatnění je pomoc poskytována i v oblasti 
plánování, soběstačnosti a samostatnosti, bydlení a volného 
času. 

Díky tranzitnímu programu mají jeho účastníci možnost 
osvojit si dovednosti důležité pro jejich další nezávislý 
život a mohou se tak lépe začlenit do běžného života. 
Analýza ukázala, že tranzitní program velmi účinně pomáhá 
jeho účastníkům při přechodu ze školy do života. S pomocí 
programu nacházejí účastníci pracovní uplatnění na 
otevřeném trhu práce formou podporovaného zaměstnávání. 
Tranzitní program má i svá rizika, kterým však lze účinně 
předcházet různými opatřeními. 



Shrnutí 110 

Summary 
As a theme of my diploma work I choose transition like 

an implement of sociál integrating of the people with 
disabilities. In my work there is transition described as a 
help and support for students of Jedlička Institute and 
Schools in coo with civil association Asistence in Prague 
by their transit from school to adulthood. The aim of this 
diploma work is to find out, how helpful this programme can 
be in an active integrating to a common life and which 
risks can endangered i ť s realization. Motion steps of that 
risks are part of the analysis. 

First part of my diploma work describes definitions, 
aims, principles, steps of transition and people, who are 
interested in. The sections of supported employment and 
individual practice are deeply developed. The second part 
of the work presents transition from school to work on the 
individual cases. Transition like a help and support is 
divided into the sections according to their importance for 
young man in this life period. The support is offered not 
only in supporting employment, but also in section of 
planning, self-support and independence, living and leisure 
time. 

Thanks to transition, its participants get up the 
skills, which are necessary for their next independent 
living and according to it integrating of that people into 
common life goes easier. The analysis shows transition as a 
very useful implement for people in transit from school to 
adult life. Thanks to it they can find a job (supported 
employment) on an open labour market. Transition has its 
own risks, but for each of them we can find its motion 
step. 
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Příloha č. 1 

Rozhovor s Petrem (26. 1 .2007) - Případová studie č. 1 

V: výzkumník 
P: respondent 

Tranzitní program 
V: Víš co je to tranzitní program? 
P: Tranzitní program to j e vlastně příprava na povolání 
V: A pomáhal ti tady v Asistenci někdo s tou přípravou? 
P: To byli tady ty lidi, ty konzultantky. 
V: Uměl bys říct, v čem ti spolupráce s nima pomohla? 
P: No dokázali j sme to, že j sem si opět ujednotil, že rozumím těm sportovním 
činnostem a chci se trošku zdokonalit, pokud možno k mému těžkému docela postižení, 
v těch soběstačných činnostech. . .že j sem si ujednotil, že v životě existuje nějaké dobro 
a že přeci j enom j e to náročnější, ale že s tím dobrem člověk projde, protože přeci jen 
život není jednoduchej , hlavně toho handicapovanýho obzvlášť ne a jak už j sem říkal, 
mě to stojí všechno daleko víc energie než tebe, přeci jen ty tohle napíšeš za chvilinku, 
ale j á když chci někomu takhle napsat, musím si to nejdřív sesumírovat a stojí mě 
strašný množství sil a j á zdůrazňuju vždycky, pohyboval j sem se mezi zdravejma a chci 
se mezi nima pohybovat 
V: Jaký máte s konzultantkou cíl? 
P: N o pokusit se trošku tu soběstačnost a musím se přiznat, že s pomocí asistentky 
napíšu už i esemesku, j ak na mobilu i v počítači, samozřejmě to dýl trvá, ale napíšu to a 
ta soběstačnost taky, už j sem se párkrát převlíkl i do pyžama, takže j e na čem pracovat, 
ale zlepšuje se to 
V: Jak se ti s ní spolupracuje? 
P: Není tak tvrdá, ale taky j sme se museli nejdřív poznávat, že to j e o tom poznání, 
protože tam j e zase limitování, že má dítě, tak j e to trošku, než j sme si na to zvykli, taky 
j e to trošku náročnější, ale nedá se nic dělat, boj je boj 
V: Myslíš, ze ti TP nějak pomohl v získání těch prací? 
P: Základní individuality přišli ode mě a oni mi vlastně pomohli zprostředkovávat tu 
práci 
V: Máš představu, jak dlouho budeš ještě spolupracovat s Asistencí? 
P: N o tak uvidíme, teď asi v červnu budeme mít nějaké sezení, protože Leona říká, že 
spolupráce se chýlí ke konci, takže uvidíme, co nám život dává všechno 
V: Máš představu, kde budeš shánět další pomoc? 
P: Představu mám, už j sme se byli zkontaktovat, tady j e nějaká agentura přes 
doprovody, takže doprovody by byly zajištěný 
V: Myslíš, že ti v tom pomohla i Asistence? 

P: Určitě taky, ale spoustu těhle věcí j sem si musel vybojovat j á sám 

Plánování 
V: Plánoval sis, co s tebou bude, až skončí škola? 
P: Plánoval, no jak j sem byl v té televizi, tak j sem věděl, že tam chci zůstat pokud 
možno co nej dýl a dělal j sem proto všechno 



V: Pomáhal ti s tím někdo? 
P: Hodně věcí bylo z mé hlavy, ale se zařizováním mi pomohla hlavně Asistence 
V: Řešili jste to třeba i doma s vašima? 
P: Taky j sme o tom mluvili už dávno 
V: Zvládnul bys to sám? 
P: Nevím, možná jo 
V: Máš pocit, že tvoje spolupráce s konzultantkou byla dost intenzivní? 
P: Určitě, i když j á toho času moc nemám, ale co j sme chtěli, to j sme udělali 
V: Bylo to pro tebe těžké plánovat? 
P: Ne, protože j á vím, co chci a za tím se snažím jí t 
V: A podařilo se ti uskutečnit, co sis předsevzal? 
P: Víceméně jo , chtěl j sem sice v té televizi pracovat na plný úvazek, ale to nevyšlo, ale 
jak už j sem říkal, zas mám ten ústav a tam mě to baví 

Pracovní uplatnění 
V: Připravoval ses nějak na zaměstnání? 
P: No vlastně už od roku 2003 chodím do té České televize, kde j sem začínal j ako na 
praxi a teď už tam j sem jako zaměstnatnej a vopravdu bych řekl, že každý rok j e tam víc 
ruchu a už j e to takový...ne že by mě to nebavilo, ale prostě ten ruch a takový, j e to 
náročnější, j ako všecko, protože taky člověk stárne, podstoupil tu operaci, tomu taky 
sebralo dost sil a takže vono to není nic jednoduchýho a hlavně bych řekl, že každý 
chce, abych tu jeho činnost vykonával co nejlíp a to j e právě to nejhorší, protože j á taky 
chci někde bejt úspěšnej 
V: A co tam děláš za práci? 
P: N o tam dělám hlavně z domova a jednou měsíčně chodím na konzultace přímo do 
ČT, každé poslední pondělí v měsíci 
V: A na těch schůzkách řešíte co? 
P: To co mám na práci, co se mi stalo nového pozitivního a nepozitivního v životě a on 
mi to říká taky a od té doby, co chodím do toho ústavu j sem si začal daleko víc věřit a 
hlavně se mi...jak to říct, pohlížím na ten život daleko víc veseleji 
V: A co konkrétně máš na starosti? 
P: Já tam dělám Play off, to je hokej a j á znamená rozhodčího, diváky a branky a stav 
před tím a tak dále 
V: Zaznamenáváš ty údaje? 
P: N o to taky dělám tabulku 
V: A jakou tam máš smlouvu? 
P: Tam jsem na dobrovolnou spolupráci, snažil j sem se o celej úvazek, ale nevyšlo to, 
ale baví mě, ale díky tomu postižení, to prostě nejde 
V: Máš ještě jinou práci? 
P: Mám UNEX, to je vlastně j e to práce pro strojírenskou firmu a j á konkrétně s pomocí 
asistenta zaznamenávám do excelový tabulky jejich činnosti, a pak j i m to posílám 
mailem, a l e j e to náročný a bez pomoci asistenta bych tu práci nezvládl 
V: Jsi spokojený v práci? 
P: Já teďkon docela jo , protože mám co dělat a dokonce z toho UNEXu mi jdou i nějaký 
peníze, j e to náročný a kdyby mi táta nepomáhal s tou prací pro tu firmu, tak to dělat 
nemůžu 
V: Takže ti nejvíc pomáhá táta? 



P: Táta, s asistentem, to j e různý, j ak kdy, j e to problém, hlavně ten čas 
V: Ještě máš nějakou další práci kromě ČT a UNEXu? 
P: Pak m á m velmi milou práci v mentálním ústavu, kde se snažím prostě s těma dětma 
nějak tak klást důraz na ty sportovní činnosti a těším se, že tam mám velmi dobrý 
kolektiv 
V: A tam děláš co? 
P: Je to různorodý, každý den máme j inou tu činnost, takže v pondělí třeba chodíme na 
tělocvik a odpoledne třeba do keramický dílny 
V: A jaks sehnal tuhle práci 
P: Jak j sem se dostal k téhle práci...to mi našla maminka 
V: Já vím, že jsi ještě pracoval i v obchůdku Textil Art, viď? 
P: Tam j sem motal klubíčka, ale taky j sem to nakonec zabalil, protože už toho bylo moc 
a vlastně ty přednášky j sem začal dělat proto, abych oživil tu jednotvárnost 
V: Přednáška v Kli mentská nebyla tvoje první? 
P: Ne, to už byla asi třetí nebo čtvrtá 
V: A jak šije domlouváš? Jak to vzniklo? 
P: Nejdřív to byla...vlastně nápad paní psycholožky ze školy, že prej, že j á j sem řekl, že 
bych chtěl povídat, tak j sme šli na zdrávku...na zdrávku do Ruské ulice, prostě j s em si 
to odpovídal.. . 
V: Nebojíš se mluvit před větším množstvím lidí? 
P: S tím nemám problém, naopak j á si říkám, já. . .hlavně abych nějaký ty nový kontakty 
a tak dál tak...já vím, že j e to náročnější, ale j á s tím nemám problém, j á vím, že to 
takhle spousta lidí nemá, protože víš, proč...protože j e to postižení l imituje i 
psychicky.. .ohromě 
V: A proč tedy ty konkrétně děláš takové přednášky? 
P: To j e zaj ímavá otázka...abych lidem ukázal, že i ten postiženej má stejný cíle j ako ten 
zdravej.. .a jak já j sem říkala tý svojí rehabilitační sestřičce, pokusím se na těch 
přednáškách, kdybych si tam našel třeba nějakou nevěstu nebo tak 

Bydlení 
V: Jsi spokojený se svým bydlením? 
P: Jo, j á bydlim s našima, který mi pomáhaj 
V: Je něco, co ti vadí na společném bydlení s rodiči? 
P: Ale tak...jestli mi něco vadí...to víš, že třeba postupem času, nebo hlavně že, mě tak 
nějak všeobecně vadí, že prostě když musím klást důraz na tu rehabilitaci, tak se 
vždycky člověk chová, tak nějak bych to nazval spořádaně, j ako j e to dobře, ale někdy 
j e potřeba se snažit z toho systému, i když j á s tím nic nenadělám, ale někdy opravdu j e 
si potřeba říct, tak už neblázni a chovej se zase trošku j inak 
V: Nevím, jestli to úplně dobře chápu, máš na mysli, že tě rodiče do té rehabilitace nutí? 
P: Né, nenutí, ale vlastně že to je , situace je taková, že cvičit prostě musím, plavat tohle, 
do ústavu chci, na fotbal chci chodit já , takže vlastně jako by ten čas mezi tím 
soukromím a sportem vlastně je, a l e j e minimální, protože opravdu klademe důraz na tu 
rehabilitaci 
V: Umíš si představit, že by ses jednou osamostatnil a bydlel bez rodičů? 
P: No tak, podívej se, j á si myslím, že zatím nebo do budoucna to asi půjde těžko, takže 
dokud to půjde zůstanu u našich 
V: Takže samostatné bydlení neplánuješ, odpoutat se od vašich? 



P: Já bych řekl, že...no to bych musel mít ještě někoho navíc jako m á m v tom ústavu 
nebo v asistenci...když by to bylo takhle s pomocí a opravdu bych tomu člověkovi 
důvěřoval jako tady na těch dvou místech, tak by to asi šlo, ale zatím to neplánuju 

Soběstačnost 
V: Pomáhají ti rodiče doma? 
P: Určitě, i brácha, taky se snaží, ale tam j e to trošku složitější, protože on má teď 
trošku pubertu, taky má problémy, tak j e to náročnější 
V: Dokážeš se sám najíst? 
P: Jo, to jo , teda když mám hlubokej talíř a lžící, tak to jde, ale třeba j ídlo na stůl si dát 
nedokážu, to mi pomáhaj naši 
V: A co osobní hygiena? 
P: N o tak oblíknout to třeba jako pyžamo už j sem třeba několikrát zvládnul, zuby si 
taky vyčistím, ale ponožky bych si třeba neoblík 
V: A co WC, zvládáš sám? 
P: No . . .to taky ne, to j e vždycky s pomocí 
V: Jak píšeš na počítači? 
P: Jako hodně se tam projevuje ta dyslexie, ale díky tomu, že s tou televizí pracuju a 
hodně píšu holkám do lázní a tak, tak se to trochu zlepšuje 
V: Jak jsi na tom s vařením? 
P: No tak s vařením to není moc solidní, i když j sem chodil na rodinnou školu, tak to 
opravdu není, j á vím, že bych měl, ale když říkám každýmu, tak schválně si to 
vyměníme, j á půjdu do práce, vezmu tvoje pracovní povinnosti a to j e taky důležitý, že 
j sem chtěl zdůraznit, že j á bych tu práci na 8 hodin v tý televizi nezvládl 
V: Proč? 
P: No protože se rychlejc unavím, mnohem rychlejc...prostě mě se líbí na tom panu 
Černým, že i když se mě prostě ta Kristýna...říkali jo , todle to, tak on s tím nedělá 
okolky a to by si spousta lidí měla hlavně tady v Asistenci měli naučit, nedělat s dětma 
okolky a todle, prostě to dítě na to připravit, umět mu říct, nedá se nic dělat, ale 
připravit ho na to...člověk si myslí, jak j e skvělej, když tady odtud odejde, ale realita 
toho života j e úplně jiná, ale jak j á říkám, boj j e boj až dokonce 

Volnočasové aktivity 
V: Jak vypadá tvůj volný čas? 
P: Tak teď už začalo to Play off, tak to musím sledovat, koukám na ně a každou středu 
zapisuju ty výsledky s asistentkou, pak ta práce v tom ústavu mě hrozně láká, ale tam 
chodím furt do schodů a ze schodů a k tomu ta rehabilitace, tak j e toho spousta a č a s u j e 
málo, j á vždycky říkám, doufám, že to se mnou vydržíte a oni se vždycky smějou, ale j á 
vím o čem mluvím, protože jednou jsem si přivezl z Asistence jednu asistentku na 
chalupu a ta mi vlastně v průběhu toho utkání řekla, jestli s ní nepůjdu na zámek a to se 
mě hodně dotklo a to jako pro mě to značí to, že slečny jsou sice hezké, ale j á m á m 
nějakou svojí nějakou důstojnost, za kterou nejdu a opravdu mě to dost naštvalo, ale 
existujou takový slečny, se kterejma bych třeba i, kdyby se na mě přijeli podívat j ako j e 
ta jedna z lázní, na ten fotbal nešel, ale takových je dost málo 
V: Takže kdybys měl říct, která z těch tvých aktivit tě nejvíc baví? 
P: No samozřejmě sport, že jo.. . takhle domov j e na prvním...takhle j á bych řekl, že 
televize j e dobrá jako jo, ale ten ústav vede přeci jenom.. .když j sem byl ješ tě před 



operací na rehabilitačním pobytu, tak vzaly děti a ty dvě nejhezčí vychovatelky se za 
mnou přišly podívat, takže opravdu tam je velmi vřelý vtah 
V: Děláš nějaký sport? 
P: Tady v Jedli, tady j e sportovní klub, tak tam aktivně sportuju, atletiku, ale tam 
vopravdu chodím jen tak, abych trošku tu fyzičku, spíš radši honím ten fo tba l . . . chodím 
fandit v Nepomuku, kde máme chalupu, ale to víš, každá práce má něco do sebe, j á toho 
mám opravdu hodně, takže hlavní důraz kladu na ten ústav a na tu televizi a na ten 
fotbal 
V: Účastníš se tréninků v Nepomuku? 
P: No tréninků ani moc ne, ale na zápasy tam jezdíme hodně a od určité doby toho 
opravdu nelituju, protože vím, že trpělivě pracovat j e důležitý a rok od r o k u j e to těžší 
V: Proč? 
P: N o protože spousta lidí, bych řekl, že ne že mě považuje za blázna, ale nedokáže 
pochopit, proč tu mičudu nebo ty chlapy nebo vokolo tak člověk zbožňuje a právě to 
mě, ten fotbal a veškeré to dění na té chalupě mě udržuje, v tom že mám motivaci se 
s tím dál prát, až tohle nebude, bude to hodně těžký a budu muset nacházet novou 
nějakou chuť do života 
V: A proč myslíš, že by to mělo skončit? 
P: No j á se na to dívám objektivně, rodiče tam budou jezdit , ale samozřejmě až rodiče 
nebudou, tak nevím, jak budu s bráchou, jestli on se vrhne do tý práce a tak, tak si 
poslední dobou snažím každý okamžik začínám moc užívat a j sem si toho vědomej , ale 
j sem si vědomej i toho, že, jak to nazvat, že mám na to jen určitej čas za kterej chci se 
dostat v těch soutěžích i v mezilidských vztazích i ve svých činnostech určitej čas, 
protože nic netrvá věčně 
V: A jak vypadá tvoje spolupráce s tamním týmem? 
P: Tak dalo by se říct, že dbám třeba, vidim, že tenhle má narozeniny, tak mu napíšu 
smsku, nebo vidim, že má hezkou slečnu, tak mu řeknu, že když postoupíte, tak udělám 
slečně korále nebo polštář, oboje už j sem splnil a hlavně si na mě zvykli, že j e prostě 
proháním 
V: Jezdíš do lázní? 
P: Tak vono to j e taky trošku složitější, protože podle téhle diagnózy, mám nárok na 
lázně ob rok, jenomže protože j á vím, že by se to pak najednou hodně prudce zhoršilo, 
tak prostě jeden rok si to platíme a jeden rok to dostanu...protože člověk, j ak j sem říkal 
dědečka j sem měl lékaře a strejda j e taky doktor, tak vím, co m á m dělat 
V: Baví tě víc hokej nebo fotbal? 
P: Fotbal, ale hokej taky...všechno co jde na branku...a hlavně j á to teď můžu porovnat, 
j ak bych řekl, že ty zdravý lidi mají hlavně volnost v pohybu a nejsou ničím limitovaný, 
protože jakmile se ten člověk, buďto má nějaký náročnější program, všechno se na vás 
hned podepíše, jakmile se na něco těšíte, taky je z toho člověk rozrušenej a ten zdravej 
člověk má v tomhle všechno daleko jednodušš í . . .v televizi, v ústavu a na chalupě, tam 
j s em nej šťastnější, na chalupě mám zastání v tatínkovi, protože tam jezd íme pracovat a 
tak, tu televizi, to taky schvaloval, ten ústav prostě, maminka by chtěla abych studoval, 
tam to si musím opravdu hodně věcí vybojovat, kdyby záleželo na mě, tak j á tam 
chodím daleko více, ale musím se taky rehabilitovat a tak, ale kdybych chtěl, tak tam 
můžu být určitě ještě třeba o jeden den víc, ale taky musím dávat pozor na nohy, abych 
si to nepřetížil, všechno je to těžký, ale tam j sem nejšťastnější 
V: Jak často jezdíte na chalupu? 



P: N a chalupu jezdíme v zimě moc ne, ale když j e jaro tam jezdíme skoro furt a když j e 
ke konci června, tak tam jezdím i na prázdniny a hlavně mě tam ty lidi úplně j inak 
berou, zásadním způsobem a všechno tohle, že to je takový rodinný jako v tom ústavu, 
to se musí vyzkoušet, to není o povídání, to se musí vyzkoušet 
V: A třeba sem do klubu nechodíš? 
P: Teď už moc ne, protože fakt j sem dost unavenej a máme i toho pejska, tak se chci 
věnovat i j emu a opravdu si chci říct, peťo uspěl si v některý tý svý činnosti a j e dobrý, 
když má člověk všechny t rumfy v rukávu, ale pravá s í l a j e ve svým počínání 

Plány do budoucna 
V: Co považuješ za svůj úspěch? 
P: Práci v televizi a že j sem našel tak dobrý zázemí v tom ústavu a že j sem si vlastně 
splnil svůj sen 
V: Jaký sen? 
P: Protože mám zdravý slečny a fotbalovýho rozhodčího k tomu, mezinárodního, máme 
si o čem povídat a j e tam vlastně taková vazba a i ty děti mě berou a prostě začleňujou 
mě 
V: A co třeba konkrétně sis vybojoval sám? 
P: Co j sem si vybojoval sám...chuť se motivovat teď po tý operaci, to bylo obtížný, 
skončil j s em vlastně v polovině listopadu operaci a už v prosinci j sem byl na tý besídce 
posadit se v bačkorách a už druhej tejden j sem byl mezi dětma, to bylo velký vítězství a 
očekávám ještě jedno 
V: Prozradíš mi jaké? 
P: No doufám, že ti sportovci postoupí do další vyšší soutěže a s tím bych byl 
maximálně spokojený 
V: Máš představu, co budeš dělat za pět let? 
P: Co budu dělat? Já se budu všemožně snažit, aby mě to postižení nijak výrazně 
nepostupovalo, protože jak j sem teď byl po tý operaci, tak prvních 14 dní to bylo 
opravdu dost problematický, protože jak se člověk bojí a jak to ještě nebylo úplně 
dohojený... 
V: Co bys tedy chtěl dělat za pět let? 
P: No nevim,nevim...tak pro mě je důležitý, že furt spolupracuju s tou Českou televizí, 
což považuju za hodně klíčový a pokud jde o tu pracovní činnost, tak vlastně j sem 
vyzískal s tou firmou UNEX, která j e vlastně taky s pomocí asistenta...takže bych si 
chtěl udržet tu televizi, j á si tu českou televizi udržím, ale po roce 2008 mi to s největší 
pravděpodobností skoční, protože ten pán odejde do důchodu 
V: A co tedy budeš potom dělat? 
P: Co pak budu dělat...tak dá-li bůh tak se budu furt snažit chodit do toho ústavu a 
pracovat pro tu firmu UNEX a snažit se nějak tak to zredukovat, protože přeci j enom 
léta přibejvají a tý energie zvlášť po tý operaci taky už moc není 
V: A nechyběla by ti práce ve sportu? 
P: N o chyběla, ale to uvidíme jak to všechno časově a všecko bude 
V: Takže moc neplánuješ? 
P: Já tohle moc neřeším, hele, pro mě bylo největším zklamáním, když řeknu a když 
jako si vzpomenu na ty nějaký ty lásky a tak, nepřijetí do tý televize na plnej úvazek, ale 
vzhledem k tomu, že j sem našel ten ústav, tak j sem plně spokojenej a j sem tam platnější 
V: V osobním životě si tedy přeješ co? 



P: V osobním životě pokud možno zdravou osobu, která mě bude, ženského pohlaví 
pokud možno, která se mnou půjde životem a hlavně nebude mě považovat, že mě má 
jako za problém, prostě která půjde do toho, že existujou problémy a daj se překonat 
j enom tak, že bude člověk chtít, že to bude rovnocenný vztah...to je právě to, co mě 
nejvíc bych řekl poškozuje, nejdřív si člověk zvyká na asistenty, pak mu odejdou a pak 
to takhle nějaká ta přízeň od zdravého člověka, oni mi sice řeknou, že mi budou psát, 
ale pak z pracovních nebo časových důvodů to někdy nevyjde a právě proto si cením 
těch lázní a toho ústavu, že to opravdu drží 
V: A když bys náhodou někdy musel volit mezi fotbalem a slečnou? 
P: To j sme taky jako řešili, protože fotbal a slečny, to je taky hezká otázka, velmi 
obtížná...já j sem se nad tím taky zamejšlel a říkám si, kdybych měl tam spíš někoho 
z toho venkova, protože ten by pochopil tu mojí problematiku taky...tady j e to se 
slečnama...nee, ona nouze by nebyla, ale když přijde na lámání chleba a prostě někoho 
se na rovinu takhle zeptám, tak většinou mi odpoví...jako že, jak to mám říct...nejsi 
špatnej, ale jsi nemocnej na nohy, takže smůla, ale právě proto j im zase chci ukázat, že 
bojovat se má do poslední chvíle 
V: Takže si umíš spíš představit život se zdravou partnerkou? 
P: Radši zdravou, protože jak j á j sem zdůraznil, to mě posune vejš...já prostě, upřímně 
řečeno j á bych se prostě nestyděl j í t na procházku s nějakou tou naší klientkou, protože 
ta mě má daleko radši než normální člověk a j e ke mně daleko upřímnější a přeje mi to 
a to j e rozhodující 
V: Je něco, čeho se bojíš do budoucnosti? 
P: Teď už ne, bál j sem se tý operace, ale to už se vyřešilo a hlavně bych řekl, že j sem se 
nikdy nevzdal těch základních zásad a prostě to dobře dopadlo 
V: Jaké jsou tvoje základní zásady? 
P: Základní zásady? Snažit se pokud možno v těch svejch oblíbenej činnostech ještě 
lepší než j sem býval a pokusit se s tou soběstačností něco udělat 
V: Děkuji za rozhovor 



Příloha č. 2 

Rozhovor s Janou (2. 2 .2007) - Případová studie č. 2 

V: výzkumník 
J: respondentka 

Tranzitní program 
V: Víš co je to tranzitní program? 
J: Nějaká práce? Nevím, (vysvětluji, co to znamená) 
J: Jo, j o tohle všechno j sme dělaly 
V: Pomáhal ti někdo s přechodem ze školy do života? 
J: Byt j sem hledala se sestrou, práci j sem řešila s konzultantkou H. no a víc si 
nepamatuj u 
V: Jak se ti spolupracuje s tvou konzultantkou? 
J: Dobře 
V: Co se ti na vaší spolupráci líbí? 
J: Že mi pomohla najít práci, byla j sem ráda, j sem ráda mezi lidmi a že mi pomohla 
s tím bytem a se spolubydlící, hledali j sme j i spolu 
V: Je něco, co ti naopak vadí? 
J: Nic 
V: Máš představu, jak dlouho ještě budeš spolupracovat s Asistencí? 
J: Nevím, ale do 30 to doufám zvládnu 
V: A bys řešila nečekaně vzniklé situace? 
J: Poradila bych se třeba se ségrou, ta by mi to vysvětlila, no stejně to budu muset začít 
sama řešit, nevím do kolika je to let 
V: S čím hlavně potřebuješ pomoc? 
J: Když potřebuju něco zařídit 
V:Co ti poskytuje Asistence a její konzultanti? 
J: Oporu 

Plánování 
V: Plánovala sis, co budeš v rámci TP dělat? 
J: Jo, s H. j sme to tak vymýšlely 
V: A myslíš si, že jste začaly včas? 
J: Jo 
V: Bylo to dost intenzivní? 
J: Jako jestli to staěilo? Myslím, že jo 
V: Zvládla bys to sama? 
J: Nevím, asi spíš ne. Byla j sem ráda, že mi někdo pomohl, nevěděla bych s čím začít a 
jak, ale teď už to vím a chci si věci dělat sama, už se tolik nebojím 
V: Napadlo tě samotnou už někdy předtím, co budeš dělat po škole? 
J: Ne, nevím, moc ne 
V: Poradil ti někdo, jak a co si máš po škole naplánovat? 
J: Jo, H. tady v Asistenci 
V: Spolupracovala jsi na plánování ráda? 
J: Docela jo 



V: Bylo to pro tebe těžké? 
J: Trochu 
V: A co bylo těžké? 
J: To přemýšlení nad tím 
V: A uskutečnila jsi všechno, co sis naplánovala?" 
J: Jo, myslím, že j o 

Pracovní uplatnění 
V: Co jsi dělala po praktické škole? 
J: Šla j sem na švadlenku, taky v Jedli, ale škola byla mimo, dole pod Vyšehradem. V 
prváku a v druháku j sme měli týden školu a týden praxi a ve třeťáku j sme měli j eden 
den školu a j inak j sme měli praxi." 
V: A co jste šili? 
J: Košil i . . . 
V: To opravdu umíš? 
J: Neumim (směje se), mistrová mi musela pomáhat. Umím ušít polštářek. 
V: Bavilo tě to? 
J: o, ale pak už ne, už ani ta matika mě nebavila, j á už j sem u ní spala. 
V: A jak jsi se připravovala na zaměstnání? 
J: Tak nejdřív j sem chodila do job klubu, tam se o práci povídalo, hledali j sme, co by 
mě bavilo. Chtěla j sem dělat v restauraci a napadl mě ten McDonald 
V: Takže jsi se nepřipravovala? 
J: N o ani ne, oni mě vzali hned 
V: A co děláš tedy za práci? 
J: Chodím do McDonalda u Průhonic v úterý a ve čtvrtek. Chodim tam od desíti do tři 
čtvrtě na jednu. Jedu tam autobusem, 177 na Opatov, tam přejdu točícím chodníkem a 
čekám na 324, ta jezdí v 9,20. Je to kousek, Ke Kateřinkám, Zdiměřická, Ke Smrčině 
(vyjmenovává J. zastávky). Pak jdu pomalu, abych tam nebyla brzy, ale než se zase 
převlíknu, tak mi to trvá. Máme uniformy, čepičku j sem nosila j en na začátku, teď už se 
nosí j en v kuchyni 
V: Co máš konkrétně na starosti? 
J: Utírám tam stoly, zasouvám židličky, odnáším tácy a nosím j e ke kase a eště j e myju 
a třídím odpadky. Třídím to na papír a j íd lo . . . A ještě tam utírám zrcadla a meju 
záchody. Někdy to nestíhám, když tam přijede plnej autobus s dětma, tak mi musí 
pomáhat, že bych to fakt nestíhala. Teď mi tam dali někoho na výpomoc k tácům, abych 
to stíhala. . . 
V: Chodíš tam s asistentem? 
J: No, ze začátku j sem měla, ale potom už j sem v Asistenci řekla, že tam chci chodit 
sama, takže už chodím sama 
V: Jak jsi tuto práci sehnala? 
J: Sehnala mi ho H. (konzultantka), to bylo ještě ze začátku, když j sem chodila na tu 
švadlenku, tam j sme měli v Jedličkárně, v Asistenci ten j ob klub. Tam říkali j akou práci 
si máme to. . .vybrat , co budeme dělat. Oni se mě ptali jesli budu chtít pracovat 
v restauraci, ale j á j sem si na ten McDonald nevzpomněla, ale nakonec mi H. řekla 
McDonalda, tak j sem řekla, že tam půjdu. Tak mi tam zavolala a nabídli mi tady u 
dálnice. Jednou j sme tam byly, ale pak tam byl novej vedoucí a ten mě vzal." 
V: Jsou s tebou spokojení? 



J: Jo a platí dobře 
V: A ty jsi spokojená? 
J: j o 
V: Myslíš, že by sis tu práci našla i bez Asistence/tranzitního programu? 
J: To nevím, ale v Asistenci mi to pomohli najít, a pak tam se mnou i H. několikrát byla, 
podepsat smlouvu a tak, a pak tam chodil i ten asistent se mnou 

Bydlení 
V: Jak a kdy jsi získala tento byt? 
J: No, byt mi pomohla najít moje setra A., musely j sme jí t na magistrát, tam j s em 
musela s nima sepsat to . . . smlouvu, protože když j sem se sem dostala, tak j s em ten byt 
dostala zadarmo. Takže j enom platim tu elektřinu a nájem. Bydlím tu už čtvrtým rokem. 
Nechala j sem si to prodloužit, protože už to bylo dva roky a vždycky za dva roky se to 
musí prodlužovat a teď to mám na pět let a zase za pět let tam musim, na magistrát." 
V: Jak sis ten byt zařizovala? 
J: Tenhle nábytek mi dala Evička (vychovatelka), tyhle skříně mám z intru z Topolky. 
Postel mám od sestry, když ještě byla. . . říká se tomu „domeček na půl cesty", tak j í to 
dali, že chtěla bydlet se mnou, ale protože byly nějaké problémy, tak mi sem dali ty 
postele a j ednu j sem vrátila." 
V: Kdo tady s tebou ještě bydlí? 
J: Teď se sem nastěhovala ségra, ale měla j sem spolubydlící ta tu byla se mnou od 
začátku, ale už skončila, protože sem se dohodla se ségrou, která chtěla j í t pracovat do 
Prahy. Chce tu dělat sestřičku v nemocnici. Já j sem taky dřív to chtěla dělat, ale teď ta 
práce co mám, j e lepší. 
V: A jak jste s tou spolubydlící vycházely? Byly jste kamarádky? 
J: No, my j sme si povídaly, když přišla k j ídlu, j inak byla vždycky vedle a učila se a 
povídala si se svýma asistentama, j á j sem si s nima taky povídala, s těma asistenta. Ona 
byla na vozíku a chodila do školy, nějakého bakaláře dělá, j á nevim. . .Byla ze 
Slovenska, j á j í moc nerozuměla, bylo to pro mě složitý. Mluvila j sem na ní česky, a l e j í 
to nevadilo a asistenti na ní taky mluvili česky. Ale j inak j sme se moc nebavili 
V: Pomáhala jsi jí nějak? 
J: N o moc ne, akorát jednou, čekala na asistenta, ten nešel, tak j sem j í podala nějakou 
knížku, ale j inak to všechno dělali jej í asistenti. 
V: A jsi spokojená se svým bydlením? 
J: j sem 
V: Jak si hradíš nájemné? 
J: Jako jak platím byt? Mám udělaný účet a z invalidního důchodu to platím 
V: Každý měsíc si to vyřizuješ? 
J: Ne to jako samo 
V: Máš tedy trvalý příkaz? 
J: Jo ten mám, takže se o to nestarám 
V: A ten sis zařídila sama? 
J: ne, nevím, myslím, že mi pomáhala konzultantka H 

Soběstačnost 
V: Jsi samostatná? Zvládáš péči o sebe a svůj domov? 



J: Něco jo , jako uklízet to zvládám, akorát mi třeba pomáhají s oknama, j inak se snažím 
sama 
V: Kdo ti pomáhá? 
J: Většinou asistenti 
V: Kde jsi se naučila starat se o domácnost? 
J: To už je dlouho, naučila j sem se to ve cvičném bytě, něco j sem uměla už z dětského 
domova, tam j sem začala škrabat brambory a uklízet 
V: Jsi v kontaktu s rodičema? Pamatuj es se na ně? 
J: „No moc ne, protože my j sme j e se ségrou kdysi viděly, to byli tady v Praze, nejprve 
j sem j e teda viděla, když j sem byla ještě malá, když mi byli asi tři, to j sem ještě měla 
zdravou ledvinu, ale pak už j sem jezdila po nemocnicích. Pak mě dali do nemocnice, už 
se nestarali. Sestry byly pořád u rodičů, až potom se dostaly do dětského domova 
v Holicích, kam j sem j e jezdila navštěvovat. Já byla dva roky v Pardubicích 
v nemocnici. Naposled j sme j e se ségrou viděly před dvěma roky a od té doby j s m e j e 
už vůbec neviděly. Voni pořád někam jezděj , dřív dělali v horách, dělali v restauraci, 
taťka dělal . . . něco vozil ze skladu, ovoce nebo co a máma myla nádobí myslim. 
V: Kdo tě naučil vařit? 
J: Něco j sem uměla a ze začátku sem chodili asistenti, dvakrát týdně mi pomáhat, 
hlavně s vařením, ale obědy mi vozej pondělí středa pátek pečovatelská služba a za ty 
platím. Ale polívky mi moc nechutnaj, do těch, co jdou přidat těstoviny tak to j ím, ale ty 
prázdný vody ne. Stane se, že j e ta polívka úplně prázdná a j á řikám, že si j í můžu jen 
vypít. A ještě nejím čočku. Vozí mi to tady v tom (ukazuje nádobku) a j e to v tom teplý. 
Chodim si nakupovat tady do krámku kousek. 
V: A teď už nechodí? 
J: Chodí ve středu a v pátek, pomáhaj í mi s vařením, úklidem, to máme každý týden 
rozdělené. Mám knížku s receptama. Už j sem se teda naučila ty těstoviny, j ak dlouho se 
vařej, děla j sem řízky, topinky, míchaný vajíčka, akorát ty vomáčky ty mi nejdou. Já si 
to koupim už hotový. A polívku, hlavně z pytlíku. Většinou teda vařím s asistentama, 
ale občas o víkendu si musím uvařit. 
V: Které domácí práce máš nejraději? 
J: Jako v úklidu? Luxování, utírání prachu, úklid koupelny 
V: A je něco, s čím máš problémy? 
J: No s těma oknama, nemohu vylézt nahoru, tak to potřebuj u pomoc 
V: A kdo ti s tím pomáhá? 
J: No ségra, nebo asistenti 

Volnočasové aktivity 
V: Co děláš ve volném čase? 
J: Koukám na televizi, teď j sem začala chodit i tady do knihovny, čtu romány, takový ty 
o lásce. Pečení a vaření mě taky trochu baví, nebo jedu za ségrou, když zavolá, nebo jdu 
ven 
V: A co počítač? 
J: Ten j sme měli v Jedli, j á na něm neumim, musela mi to vždycky ukazovat učitelka, 
každou chvíli. 
V: Myslíš, že máš dostatek času na svoje zájmy? 
J: Jo, na ty knížky, rádio i televizi, jo , do kina jdu jen se ségrou, naposledy j sem byla asi 
před rokem 



V: Jsi ráda ve společnosti? 
J: Jsem 
V: Chtěla bys něco změnit? 
J: Ani nevim, no chtěla bych do divadla 
V: A proč nejdeš? 
J: Musím se nejdřív podívat do přehledu, ale zatím se mi nechce 
V: Máš tady v domě nějaké kamarádky? 
J: Jo, mám, kamarádku na druhé straně nebo sousedky nebo na prvním patře m a m taky 
nějaký pani, že se zdravíme. Jednou j sem byla na návštěvě tady u tý pani naproti ." 
V: Máš přítele nebo bys chtěla? 
J: Žádnýho nemám (směje se), chtěla bych. V Jedli byli kluci, ale ty mě pořád 
otravovali, pořád mě lochtali a mně to vadilo. A moji kamarádku mlátili, ale j en tak 
z legrace, ne moc. 
V: A jaký by měl být? 
J: To se mě už ptala učitelka ve škole, tmavší vlasy, trochu vyšší, oči j sou mi j edno . . . 
Neměl by mě mlátit, pít a moc kouřit. 

Plány do budoucna 
V: Co by jsi si přála do budoucna? Máš nějaké plány? 
J: No, abych měla přítele, děti . . . 
V: A není to rizikové kvůli tvému zdraví? 
J: No, kvůli té ledvině jo, že by mě jako museli hl ídat . . .V práci se mi zatím líbí, j sou 
tam jako dobrý, když potřebuji pomoct tak se musím obrátit na toho . . . .managera 
(komolí). Byt už mam zařízený, nic měnit nechci, akorát, že snad dostanu novej nábytek 
od jedné asistentky.Ten starej dám do sklepa. . . 
V: Jsi spokojená se svým životem? 
J: Jo, j s em 
V: Děkuji za rozhovor 



Příloha č. 3 

A n a m n e s a 

Dg.: DMO - kvadruparetická forma s dyskinetickou pří-řhěsí 
myopia gravis l.dx anisometriě 

BAi Matka : J H H H H H H H ^ H I B M B H E & , vysoká škola, FF obor knihovnictví. 
. Zaměstnaná v Komerční pojištovně jako úřednice. Je zdravá. 

QířSSi. M M M H M M B H M B M H M B ^ vzdělání středoškolské - gymnasium. 
Zaměstnán rovněž v Komerční pojištovně jako ředitel 
pro odbočku Praha. Zdráv. 

§2yE25§D£í: 
S H H H H H H H H H H ~ nyní je v 5. tř ZŠ s rozšířeným jazykovým 

vyučováním. J e zdráv. 
OA: Dítě z 1.gravidity,risikové těhotenství,porod v 7.měs. P-V. 1900 gr 

Měl nevyvinuté plíce,problémy s dýcháním,byl 5 týdnů v inkubátoru. 
Dg. stanovena v 8 měs. 
Od útlého věku rehabilitační péče. 
Psychomotorický vývoj opožděn: v roce se začal plazit,slova kolem 
2 roku.Pleny měl do 2 let. 
Operace: 0 Úraz: 0 
v 9 letech prodělal salmonelozu. 
Má pylovou alergii. 
Lázně: před nástupem do školy byl v Teplicích i s rodiči. 
Dále Jánské lázně ,tříměsíční pobyt,efekt byl mizivý,prodělal 
chřipku. Odloučení snášel velmi špatně. 
Je částečně samostatný,sám jí,napije se,svleče se.Při oblékání 
potřebuje pomoc,rovněž na WC. 
Školní docházka: 
Rok před nástupem do školy měl odklad byl v MŠ JÚ. 
Žádnou třídu neopakoval. V l.a 2.tř měl jedničky a dvojky, 
od 3.tř asi dvě 3- Má problémy s matematikou.Je dyslektik. 
Je ctižádostivý,chce dobré známky,ale výsledky neodpovídají vynalož 
němu úsilí. 
Má vadu zraku - tupozrakost, brýle nenosí, korekce není možná,. 
Rád sleduje televiti,poslouchá rádio- zejména sportovní pořady. 

2SÍální_goměry: 
Rodina žije v rodinném domku,3 pokoje + kuchyň. V domě veškeré 
vybavení. Spí v patře,schody vyjde. 
Pobírají dětské přídavky. má legitimaci ZTP - P. 
Finanční situace rodiny dobrá. 

21.1.1998 s matkou 



Příloha č. 4 

Jméno 

Pří jmení: 

Narozen(a): 

Adresa: 

Praha 10 
100 00 

Kontaktní osoba (pracovní konzultant) 

Diagnostika znalostí a dovedností klienta a návrhy forem pracovní rehabilitace 

Oblasti 
podpory 

Míra podpory Komentář 

schopnost jíst 
a pít 

Monitorování/sledování/dohled 
M | e zvyklý jíst samostatně, používá však 
především lžíci. Potřebuje pomoci j ídlo 
naservírovat na stůl. 

toaleta Vedení/instruktáž Plánování použití W C j e úplně samostatné, 
potřebuje pomoci při hygieně po použití WC. 

příprava jídla Vedení/instruktáž 

• V s i běžně j ídlo nepřipravuje, a l e j e schopen to 
s pomocí zvládnout. M á strach při manipulaci s 
horkou vodou, při nalévání z konvice j e potřeba 
mu jistit ruku. 

pohyb 
Částečná pomoc s 
činností/dovedností 

Pohybuje se na mechanickém vozíku, na krátkou 
vzdálenost (do 100 m) se pohybuje pomocí 
čtyřbodových holí, zvládne také s pomocí několik 
schodů. 

nástup a 
výstup 

Monitorování/ sledování/ dohled 

představa o 
vlastním 
pracovním 
uplatnění 

Vedení/instruktáž 

• • l b y chtěl pracovat v oblasti sportu, např. 
vyhledávat na internetu různé informace a 
zpracovávat j e do tabulek. Povídáme si o tom, kde 
by tyto informace mohli potřebovat a případně 
jakou další činnost týkající se sportu by mohl 
dělat. Potřebuje pomoci s otázkami ohledně 
smlouvy, mzdě apod. S tímto nemá žádné 
zkušenosti. 

posouzení 
vlastních 
schopností 

Monitorování/sledování/dohled 

• • U s e zabývá sportem od malička, má v něm 
velký přehled, kterého by chtěl využít i v práci. 
Napadlo ho, že by mohl pracovat pro nějakou 
fotbalovou školu - pomoci vybírat vhodné 
kandidáty. Povídali j sme si o tom, co by takový 
člověk měl umět, j aké by měl mít zkušenosti, 
vzdělání. 

orientace na J B H H t s i povídáme o tom, j aké existují typy 



pracovním 
trhu Vedení/instruktáž práce, kteří zaměstnavatelé zabývající se sportem 

zde existují a kteří by byli pro něho vhodní. 

hledání práce Částečná pomoc s 
činností/dovedností 

Pomoc při psaní životopisu a motivačního dopisu -
potřeba opravit chyby a stanovit formu. Práce na 
PC je pro něho náročná, trvá m u dlouho a dělá 
hodně chyb, často se v tom ztratí. Jeho silná 
stránka j e v komunikaci , velmi dobře dokáže 
telefonicky nebo osobně někoho oslovit. 

provádění 
Částečná pomoc s 
činností/dovedností 

• • • j e velmi zodpovědný a snaží se vše dělat 
precizně, potřebuje však velkou podporu, práce 
mu dlouho trvá. 

sledování 
kvality 
odvedené 
práce 

Vedení/instruktáž 
Při práci na PC potřebuje, aby mu někdo pomohl 
vyhodnotit práci a opravit, sám tyto chyby nevidí. 

reakce na 
okolí 

Monitorování/sledování/dohled 

• • • m á povětšinou adekvátní reakce, někdy mu 
trochu dělá problém kritika a potom se k tomu 
zpětně vrací, ale snaží se to překonávat. Snaží se 
vidět věci z té lepší stránky. 

zahájení 
rozhovoru 

Monitorování/sledování/dohled 

• B j e velmi komunikativní, umí se dobře 
vyjadřovat. V osobním rozhovoru nemá žádné 
problémy. Při telef. rozhovoru bývá někdy trochu 
nervózní a zapomene pozdravit nebo se představit. 

adekvátní 
prosazení se 

J 

Monitorování/sledování/dohled 

Někdy bývá netrpělivý a skočí druhému do řeči, 
povídáme si o tom, že to není slušné a j e potřeba 
nechat druhé domluvit. N e m á problém s tím, říci 
co potřebuje a pokud něčemu nerozumí, zeptá se. 

Doporučené formy pracovní rehabilitace: 

Zprostředkování zaměstnání 
Udržení a změna zaměstnání 



Příloha č. 5 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 

Jméno: 

Datum narození: 

Zařízení: Program Zácvik (v rámci tranzitního programu při JÚŠ a o. s. Asistence) 

Vyšetření dne : 

Základní údaje: Diagnóza - kvadruparetická forma D M O s dyskinetickou příměsí, 
vystudoval Rodinnou školu při Jedličkově ústavu a školách v Praze, žije ve společné 
domácnosti s rodiči a mladším bratrem na Praze 8. V současné době j e studentem 
programu „Zácvik" v rámci Tranzitního programu JÚŠ ve spolupráci se sdružením 
Asistence. V rámci tohoto programu j iž rok dochází na praxi do sportovní redakce 
České televize a pracuje v oblasti sportovní dokumentaristiky. Mezi j eho koníčky patří 
sport, především fotbal, chalupaření s rodiči v j ižních Čechách a navlékání korálů pro 
přátele. Asistenci (pracovní i osobní) Petrovi zajišťuje sdružení Asistence. 

Hlavní cíle IVP: 

1) Získat práci v oblasti sportu 

2) V rámci možností se co nejvíce osamostatnit 

3) zajistit si prostředky na osobní/pracovní asistenci 

4) zajistit si fyzioterapii mimo JÚŠ 

5) zajistit si program na volný čas 

Konkrétní cíle a kroky k dosažení hlavních cílů: 

Práce: 
- do konce června chodit s pracovním asistentem na praxi do ČT lx za 14 dní na 6 

hodin denně 

- po skončení praxe uzavřít s ČT pracovní poměr 

- schůzka týkající se vyjádření televize k Petrovu možnému pracovnímu poměru 
(přítomni Petr, šéfredaktor sportovní redakce p. Pecha, p. Nový a Petrova 
pracovní konzultantka), ze strany ČT přislíbena externí spolupráce 

- Petr spolu s konzultantkou v rámci individuálních schůzek 1,5 hod./týden 
vymyslí a napíšou p. Pechovi návrhy podoby externí spolupráce (první návrh -
na měsíc dopředu vypracovávat seznam sportovních akcí sportovců 
s handicapem) 

- p. Pecha osloví personální oddělení ČT 

- p. Nový dá zprávu konzultantce v okamžiku, kdy dostane vyjádření 
z personálního oddělení ČT 



- po dobu letních prázdnin se bude Petr spolu s konzultantkou v rámci 
individuálních schůzek 1,5 hod./14 dní snažit kontaktovat další potenciální 
zaměstnavatele (rozesílání Petrem vypracovaného životopisu doplněného o 
nabídky a požadavky na práci předem vytypovaným zaměstnavatelům) 

Soběstačnost: 

- W C - » Petr bude spolu s rodiči během letních prázdnin pokračovat v nácviku 
zvládání samostatného použití 

- oblékání Petr bude od června 2 hod./týden nacvičovat spolu s asistentem i 
rodinou oblékání kalhot a spodního prádla 

- obouvání - » prozatím nelze (křížení prstů na nohou + spasmy znesnadňující 
obouvání), plánovaná operace na listopad 2006, poté se uvidí 

- vaření -> od června 4 hod./týden nácvik přípravy jednoduchých jídel 
s asistentem ve cvičné kuchyňce sdružení i doma s rodinou 

- telefonování - » od září 2 hod./týden se bude Petr spolu s konzultantkou v rámci 
individuálních schůzek zkoušet naučit používat svůj mobilní telefon (přijmout 
hovor a psát sms), pevnou linku zvládá bez problémů, nácvik není potřeba 

- diář Petr si pořídí zápisník (diář) a pokusí se naučit za pomoci zúčastněných 
zapisovat důležité věci, termíny apod. 

Finance: 

- bude hlídat Petrova pracovní konzultantka a průběžně podle situace bude 
konzultovat s Petrem a rodiči 

- během léta přijde odpověď z Nadace JÚŠ na Petrovu žádost o finanční 
příspěvek, konzultantka bude následně informovat 

- dále bude v listopadu hlídat granty Městské části Prahy 8 a určí se částka, o 
kterou bude Petr žádat Nadaci Eurotel 

- předběžné výdaje zatím spočítány na 50 hodin/měsíc, což j e 2.500 Kč náklady 
na asistenci, nejsou započítány náklady na dopravu a příspěvek Nadace JÚŠ, 
konečná částka se ještě změní 

Fyzioterapie mimo JUS: 

- bude si zjišťovat Petr sám s rodiči, zatím má nějaké kontakty k dispozici 

- konzultantka dodá další dva kontakty, až zjistí přesné údaje 

- o časovém rozvržení se budou informovat na místě 

Program pro volný čas: 

- od září budou každou středu od 16:00 do 18:00 pokračovat Petrovy aktivity s p. 
Smutným ve Sportovním klubu JÚ 

- od konce září do konce listopadu bude Petr ve spolupráci s rodiči l x týdně 
navštěvovat ÚSP na Praze 8 a uvidí, jestli se mu tam bude líbit a bude s nimi 
chtít spolupracovat dále, přesný den návštěv bude upřesněn v září po domluvě 
s ÚSP 



- od září bude Petr 1,5 hod./týden pokračovat v hodinách plavání v rámci 
programu Plavání s Klubem absolventů 

na jeden/dva dny v týdnu (podle časových možností celého Petrova programu) si 
Petr spolu s rodiči a s vedoucí Dílen tvořivosti domluví aktivity v této dílně 

Způsob hodnocení: 

Petr je v kontaktu se svojí pracovní konzultantkou, která bude průběžně sledovat 
naplňování jeho cílů, bude pozorovat jeho práci a související činnosti. Od září vždy 
proběhne poslední pondělí v měsíci ve 13:00 schůzka konzultantky s Petrovými 
asistenty i s Petrem (místo bude vždy upřesněno), aby se zhodnotily Petrovy pokroky. 
Jednou za tři měsíce se zároveň uskuteční i schůzka pracovníků Petrova realizačního 
týmu (konzultantka, rodiče, zaměstnavatel, vedoucí sdružení, psycholog, speciální 
pedagog aj.), aby mohly být zhodnoceny Petrovy aktivity a aby se v případě potřeby 
mohlo reagovat na změny, ke kterým může během programu dojít. 

Zpráva komplexního hodnocení bude vypracována na konci školního roku z průběžných 
měsíčních hodnocení během celého roku a Petr j i obdrží od své konzultantky taktéž na 
konci školního roku. 

Na vypracování IVP se podíleli: 

V Praze dne 

uživatel služeb zákonný zástupce pracovní konzultant vedoucí Asistence. 


