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Podpora lidí s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení a 

k aktivnějšímu způsobu života: 

 

• Komunitní tým (sociální pracovníci, zdravotníci, peer konzultanti) 

• Sociálně terapeutická dílna (denní centrum) 

• Chráněné bydlení v Č. Budějovicích 

• Další projekty (R-Itareps, Individual placement and support – 

efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním) 



















KAMILA 

„Přiznám se, že jsem měla na počátku, když jsme 

zaměstnání paní Kamily domlouvaly, obavy. Zda to 

zvládne, jestli to u nás v kavárně na ni nebude moc 

náročné. Teď vidím, že to byla lichá obava.“ 

 

„ŠLA BYCH DO TOHO ZNOVU.“  



Individual placement and support  

• IPS - individuální umístění a podpora  

• varianta podporovaného zaměstnávání (od r. 1996 se rozšířila z 

Anglie a z USA) 

• přístup „place and train“ (x „train and place“) 

• praxe založená na důkazech (evidence based practicis)  

• i lidé s těžším duševním onemocněním mohou pracovat, pokud 

dostanou adekvátní podporu a prac. místa jsou přizpůsobena jejich 

možnostem 

 



Manažerský přístup k zaměstnávání  

lidí s duševním onemocněním 

 

• Manažer IPS (pracovní konzultant) 

• Databáze dostupných pracovních míst 

• Databáze lidí s handicapem, kteří chtějí pracovat 

• Propojení konkrétního člověka s konkrétním pracovním místem + 

podpora 



Cílem je placená práce v běžných 

podmínkách 

• Služba je otevřena všem zájemcům (lidem s duševním 

onemocněním), kteří chtějí pracovat 

• Cílem je placená práce v běžných podmínkách (otevřený trh práce) 

• Hledá se práce odpovídající požadavkům klienta 

• Poskytování podpory a podle potřeby poradenství, např. pracovně-

právní, dávkové atd. 



Průběžná podpora od pracovníka IPS 

• Práce se hledá rychle – ideálně do měsíce 

• Pracovní konzultant systematicky rozvíjí vztahy se zaměstnavateli 

• Klientovi je poskytována průběžná, časově neomezená podpora na 

pracovišti i mimo ně 

• IPS je provázáno s ostatními sociálními a zdravotními službami  



Efektivita IPS modelu   
(Crowther et al. 2001) 

• Získání a udržení běžného zaměstnání: 30 – 40% klientů (x jiné 

modely: 10 – 12% klientů) 

 

• Klienti IPS pracují více hodin a vydělávají více 

 



Projekt IPS ve FOKUSu  

Individual placement and support -  efektivní  způsob 

zaměstnávání lidí s duševním onemocněním 
 

 



Od klienta k zaměstnanci I. 

• Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním, kteří jsou motivovaní 
začít pracovat 

• Vstupní pohovor – mapování 

• Orientace na trhu práce, vytipování vhodného pracovního uplatnění  
(zkrácené úvazky) 

• Podpora při sestavení životopisu a motivačního dopisu 

• Kontaktování  potenciálních zaměstnavatelů 

• Příprava na přijímací pohovor, případně doprovod k pohovoru 

• Peer konzultanti (podpora motivace) 

 



Od klienta k zaměstnanci II. 

• Podpora klienta při nástupu do práce, poradenství při přechodu ze 

sociálních dávek k příjmům ze zaměstnání 

• Vyjednávání konkrétních podmínek mezi zaměstnavatelem a 

klientem 

• Průběžná podpora klienta na pracovišti i mimo pracoviště 

• Průběžný kontakt se zaměstnavatelem a podpora zaměstnavatele 

• Možnost mzdového příspěvku zaměstnavateli 

 

 

 



Zaměstnání klienta se mzdovým příspěvkem 

Příspěvek na mzdu na prvních 6 měsíců, vč. zdravotního a sociálního  pojištění 

(obvykle 8 500 Kč měs. hrubá mzda, tj. 11 390 Kč superhrubá mzda) 

Uzavření dohody mezi FOKUSem ČB a  zaměstnavatelem 

Uzavření pracovní smlouvy mezi klientem a zaměstnavatelem 

Pravidelný příspěvek na mzdu zaměstnance (vypláceno FOKUSem měsíčně) 

Po ukončení podpory mzdovým příspěvkem se zaměstnavatel rozhoduje, zda s 

pracovníkem prodlouží smlouvu 

Průběžná podpora pracovníka i zaměstnavatele  

 



IPS ve FOKUSu v číslech 

• účastníci projektu IPS: 66 žen a mužů 

• 43 z nich získalo zaměstnání: 

– 20 osob na otevřeném trhu práce  - mzdový příspěvek 

zaměstnavateli 
• prodloužení smlouvy po ukončení příspěvku: 12 osob + pro 2 osoby jsme sehnali 

další práci  

– 6 osob na otevřeném trhu práce bez mzdového příspěvku 
• 3 osobám prodloužena smlouva 

– 17 osob získalo zaměstnání na chráněných pracovních místech 

 



„Jsou lepší, než jsme předpokládali“ 
Firma na kompletaci tiskovin 

„Chci do firmy hlavně spolehlivé, zodpovědné lidi. To Franta je.“  
Ferospoj   

„Jsou pečliví, práci chtějí dělat dobře, jsou schopni ji dělat dobře.“  
BCF  

„Kamila byla šikovná už od první chvíle.“  
Kavárna Matice  

„Spokojenost. Cokoliv Zdeňkovi řekneme, tak udělá, nemám s ním žádný 
problém.“  
Základní škola Kubatova 



Kde to vázne – slabé stránky  

Nízké sebevědomí. Potřebují častěji ‚poplácat po rameni‘.  

Mají strach, obavy, z počátku se bojí ozvat.  

Netlačit na větší výkon, než se domluvil.  

Při návalu práce jasně strukturované zadání, aby je nezválcoval stres.  

Mnozí si potřebují v průběhu zaměstnání cca za hodinu až dvě zakouřit.  

„Božena byla skvělá. Jenom nedávala to, když se do něčeho zažrala, tak 
si začala navyšovat úvazek, a pak ji to semlelo.“ (zhoršil se jí zdravotní stav, 
následoval  pobyt v nemocnici) 



Jak to zvládnout 

Informovat stávající zaměstnance o příchodu nového člověka (Zdeněk)  

Práce, která není součástí termínů, časová rezerva (Franta)  

Dobře si stanovit, co od toho člověka potřebuji. Systematicky s ním pracovat. 
Být v kontaktu s FOKUSem. (Božena)  

Na začátku jsme nastavili pravidla, dohodli se, od té doby to funguje. (Franta)  

Informovat se, čeho je schopen, co mu může bránit ve výkonu, seznámit se s 
jeho onemocněním. Aby zaměstnavatel neměl jiná očekávání, než jaká ten 
člověk může naplnit. (Kamila)  



Stojí to za to 

„Doporučil bych, aby se toho zaměstnavatelé nebáli. Je to dobrá 
zkušenost. Já opravdu nemám se Zdeňkem žádný problém.“ (ZŠ 
Kubatova) 

 

„Dostal jsem na Frantu doporučení, že je doma a je šikovný. Myslím, že 
projekt IPS je dobrý.“ (Ferospoj)  

 

„Šla bych do toho znovu. Měla jsem velké štěstí, že můj prvotní odhad s 
Kamilou byl správný.“ (Kavárna Matice) 

 

 



KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ…  
…spolupracovat s FOKUSem 

 

             Mgr. Věra Michalicová, pracovní konzultant   

733 521 183 
v.michalicova@fokus-cb.cz 

 

Mgr. Lucie Kolářová, pracovní konzultant 

777 798 323 
l.kolarova@fokus-cb.cz  
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