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Úvodní slovo hlavního organizátora konference 

 

Vážení přátelé, 

otevřeli jste útlou brožuru, jež je součástí 15. mezinárodní konference k problematice sociální 
ekonomiky a podnikání. Konference zahrnuje několik doprovodných akcí. 

 Sledujeme snahy, které se zaměřují na trend sociálního podnikání. Je připraven věcný 
návrh zákona o sociálním podnikání v ČR. Jde o velice potřebnou oblast, která může přispět 
k dalšímu zvyšování zaměstnanosti specifických skupin. Otázkou je, jakým směrem se budou 
snahy ubírat. Dosud jsme se setkali převážně se značnou deformací vnímání problematiky 
sociálního podnikaní. Sociální podnikání není sociální službou, jak často slýcháváme. Pokud má 
sociální podnikání fungovat, musí být průřezovým – systémovým tématem.  Vážím si těch 
subjektů, které kromě deklarování své podpory vytvářejí konkrétní pracovní místa 
s dlouhodobou udržitelností pro čerstvé absolventy škol a osoby ohrožené na trhu práce 
z různých příčin. 

 My v naší organizaci máme 15letou zkušenost, konkrétně zaměstnáváme zdravotně 
znevýhodněné zaměstnance, poskytujeme praxi studentům, zajišťujeme konzultační servis ke 
zpracování diplomových a seminárních prací studentů a dbáme na mezigenerační komunikaci.  
Disponujeme experty na dotační programy a jsme organizace s velkou vizí a nemalými cíli do 
budoucna. Ty s mimořádným nasazením postupně realizujeme v procesu triád pilotního 
programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. 

 Problematice výměny zkušeností a konkrétního zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním se v ČR věnuje mnoho subjektů často jen, pokud je aktivita dotačně 
podporována. Naše organizace za podpory několika významných subjektů má chuť a odvahu 
pravidelně již 15. rokem tuto problematiku otevírat a diskutovat o jejich složitostech a 
specifikách. Mnozí z vás pochopili, že smysluplná práce lidí se znevýhodněním dodává odvahu 
a hlavně důstojnost násobenou samostatností. Ne všichni mají příležitost pracovat, a jak všichni 
dobře víme a vidíme v ulicích našich měst a obcí, ne všichni pracovat chtějí. Našim cílem je, aby 
se naši zaměstnanci kromě manuální práce věnovali také specializované činnosti, osobnímu 
rozvoji a profesnímu vzdělávání. Toto naplňujeme například v našem novém pracovním 
programu „Digitalizace a skartace“, kterou nabízíme municipalitám, institucím i firmám.  

 Těší nás zájem a podpora aktivit rozvoje partnerství ze strany Moravskoslezského kraje, 
města Český Těšín, některých významných firem, jako např. OKD a.s., ČEZ a.s., Třinecké 
železárny a.s. a Veolia Průmyslové služby ČR a.s. 

 Děkuji touto cestou za podporu 15. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. 

 
Viliam Šuňal 
předseda 
TRIANON, z.s. 
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Vážené dámy, vážení pánové, 

domnívám se, že vyspělost společnosti se nemá posuzovat podle toho, kolik 
je schopna vyprodukovat, ale že tím hlavním indikátorem by měla být 
skutečnost, nakolik se dokáže postarat o hendikepované, seniory i děti. 
Úcta k člověku, zachování lidské důstojnosti a základní slušnost by se 
z našeho chování neměla nikdy vytratit.  

 Vím, že hendikepovaní lidé jsou často svou vůlí schopni překonat 
neuvěřitelné překážky a dokázat opravdu nemožné. A nemusí jít zrovna o 
extrémní případ génia Stephena Hawkinga.  

 V tomto případě totiž velmi záleží na úhlu pohledu. Pro zdravého člověka je 
samozřejmostí, že má práci, ve které se může realizovat, setkávat s lidmi a být potřebný. Pro 
hendikepovaného člověka však toto začlenění do společnosti může znamenat obrovskou výhru 
a životní posun. 

 Chtěl bych proto popřát společnosti TRIANON i programu Bez bariér bez hranic®, aby se 
jim dál dařilo pomáhat lidem, kteří to potřebují. V mých očích tím prokazatelně zvyšují 
vyspělost naší společnosti… 

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
hejtman Moravskoslezského kraje 
 

 

Vážení účastníci 15. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, 

byl jsem osloven, abych přispěl krátkým příspěvkem do sborníku 15. 
mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC. 

 Prakticky od začátku 90. let je jedním z témat, které neodmyslitelně 
patří k osobám se zdravotním postižením, zpřístupňování prostředí. Lze 
říci, že za uplynulých 27 let naše města, dopravní systémy a veřejné 
infrastruktury doznaly význačných změn a ve většině případů jsou již 
přístupné lidem s pohybovým a smyslovým postižením. Po celá léta se 
však soustředíme především na viditelné bariéry, jako jsou schody, 
vstupy do budov, šířka dveří, velikost sociálních zařízení a další a další.  

 Vůbec si však neuvědomujeme, že rozvoj nových technologií vytváří nové bariéry, které 
zprvu možná ani nevnímáme. Především rozvoj digitalizace a elektronizace našeho prostředí a 
ve veřejné správě vytváří spoustu bariér, a to nejen pro osoby se smyslovým postižením, ale 
také pro ostatní druhy zdravotního handicapu. Všechny formuláře, které potřebujeme ke 
komunikaci s veřejnou správou, nejsou zpravidla přístupny osobám se smyslovým postižením. 
To se ukázalo například u systému elektronické evidence tržeb (EET), kdy nevidomé osoby 
nejsou schopny se do systému zapojit a státní správa úplně zapomněla na to, že všechny portály, 
přihlášení a aplikace musí být tzv. blind friendly.  

 NRZP ČR si začíná uvědomovat, že nové technologie vytváří nové bariéry, které 
znepříjemňují život lidem se zdravotním postižením. Zadávání PIN čísel do systému při používání 
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platebních karet může být pro některé osoby nepřekonatelný problém pro špatnou motoriku či 
nevidomost. Vyzrazením PIN kódu jiné osobě se držitelé platebních karet vystavují nebezpečí, 
že při ztrátě a krádeži karty a poté výběru hotovosti bez jejich vědomí, nemusí od banky dostat 
žádné odškodnění. Dotyková elektronika je pro velkou část lidí se zdravotním postižením 
vytrvalý souboj, zda se člověk trefí do správného políčka.  

 Osoby se zdravotním postižením jsou v řadě případů znevýhodněni proti ostatní populaci 
například tím, že nejsou schopny výběru hotovosti z bankomatu. Výběr na přepážce bankovního 
domu je výrazně zpoplatněn, neboť je vytvářen ekonomický tlak na majitele účtů, aby co 
nejméně navštěvovali bankovní domy a všechny operace a komunikace s bankou vedli 
elektronicky. Podobných příkladů nových bariér pro osoby se zdravotním postižením lze najít 
bezpočet.   

 Elektronizace a digitalizace jsou nepochybně nutnou podmínkou dalšího rozvoje moderní 
společnosti. Na druhé straně je však nezbytné, abychom dokázali uhlídat, že nové systémy 
nebudou překážkou pro začleňování do společnosti pro osoby, které z objektivních důvodů 
nejsou schopny využívat nejnovější technologie. Je to úkol nejen pro technology nových 
systémů, ale je to také úkol pro organizace, které hájí zájmy těchto osob.  

 I když naše legislativa dobře ošetřuje přístupnost veřejného prostoru pro různé druhy 
zdravotního postižení, zatím dostatečně neupravuje přístupnost elektronických a digitálních 
zařízení. Věřím, že i tato každoroční konference se bude těmito tématy zabývat. Považuji je za 
velmi aktuální. 

 
Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 
 

 
Žilinský samosprávny kraj ako subjekt sociálnej ekonomiky? 

 

 S fenoménom sociálna ekonomika a sociálne podnikanie sa 
v poslednej dobe spoločnosť stretáva čoraz viac, avšak stále sú pre 
väčšinu z nás nejasným pojmami. Na školách sa o nich neučí, väčšina 
ekonomických odborov na univerzitách sa sociálnej ekonomike venuje len 
okrajovo a v rámci odbornej obce ešte stále neexistuje jej jednotná 
a ustálená definícia.  

 Už zo samotného pojmu sociálna ekonomika vyplýva, že tu ide o istý 
druh prepojenosti ekonomickej dimenzie so sociálnou, resp. naopak. 

Organizácie - subjekty sociálnej ekonomiky alebo podľa niekoho sociálne podniky vznikajú so 
zámerom plniť sociálne ciele, no ich činnosť je taktiež ekonomická, teda môžu vytvárať zisk. 
Pravdaže, v súlade s dodržiavaním všeobecne ustálených základných princípov sociálnej 
ekonomiky, môže byť tento zisk použitý len na ďalší rozvoj organizácie, ktorej primárnym cieľom 
je pomáhať v určitej oblasti určitej skupine, resp. skupinám zainteresovaných ľudí, či miestnej 
komunite. Väčšina odborných názorov definuje sociálnu ekonomiku ako jeden z najlepších 
nástrojov boja proti nezamestnanosti. A to práve tam, kde nepôsobí súkromný sektor 
a intervencia samotného verejného sektora je nepostačujúca. 
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 Originálnou pôsobnosťou každého samosprávneho kraja na Slovensku, a teda aj 
Žilinského samosprávneho kraja, je starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov. S ohľadom na túto najzákladnejšiu kompetenciu kraja a upustením od 
niektorých základných atribútov subjektov sociálnej ekonomiky možno v prenesenom význame 
považovať aj samosprávny kraj za istý druh „sociálneho podniku“. Dovoľujem si povedať, že to 
platí minimálne v prípade Žilinského samosprávneho kraja. 

 Žilinský samosprávny kraj spolu so svojimi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
patrí totiž medzi najväčších zamestnávateľov v Žilinskom kraji. Len v rámci sociálnej oblasti 
zamestnáva prostredníctvom zariadení sociálnych služieb viac ako 2 100 zamestnancov, pričom 
podiel výdavkov na mzdy týchto zamestnancov tvorí v súčasnosti až 15,11 % z celkových 
výdavkov Žilinského samosprávneho kraja. Drvivú väčšinu zamestnancov v zariadeniach 
sociálnych služieb tvoria ženy. Sú to často ženy po 50. roku veku alebo po materskej a práve tie 
patria medzi širokú skupinu ľudí s obmedzeným prístupom na voľný trh práce. V mnohých 
prípadoch sme vytvorili pracovné miesta v oblastiach - v odľahlejších regiónoch kraja, ktoré nie 
sú dostatočne atraktívne pre súkromný sektor najmä z hľadiska dopravnej dostupnosti. To 
umožňuje mnohým občanom zamestnať sa v blízkosti svojho trvalého bydliska a tým nie sú 
nútení cestovať za prácou väčšie vzdialenosti. Minimálna potreba pracovnej mobility tak 
výrazným spôsobom prispieva k pozitívnej miere zamestnanosti niektorých odľahlejších častí 
Žilinského kraja. 

 Čoraz viac v týchto zariadeniach vytvárame podmienky na prácu aj pre ľudí so 
zdravotným postihnutím, predovšetkým formou chránených pracovísk. Tie fungujú nielen 
v rámci zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja, ale aj v rámci niektorých 
našich škôl a kultúrnych organizácií, predovšetkým knižníc, ktoré sú v krajskej pôsobnosti. 

 Žilinský samosprávny kraj podľa môjho názoru napĺňa aj hlavný princíp sociálnej 
ekonomiky, t. j. jej sociálny rozmer. Ako samosprávny kraj patrí totiž na Slovensku k jedným z 
najväčších poskytovateľov sociálnych služieb. Ročne (2017) vynakladá až 22,07 % z celkových 
výdavkov kraja.   

 Samosprávny kraj však nemôže vytvárať zisk a v tomto smere teda nespĺňa ekonomickú 
(podnikateľskú) stránku sociálnej ekonomiky, čím sa automaticky, spolu s jeho príslušnosťou v 
rámci verejného sektora, vyraďuje zo skupiny subjektov sociálnej ekonomiky. Samosprávny kraj 
ale musí zo zákona nakladať so svojím majetkom a finančnými prostriedkami hospodárne, 
účelne a efektívne. Z pohľadu sociálnych služieb sa to prejavuje jedným z najvýraznejších 
spôsobov, nakoľko tu vzniká ďalší, no nemenej dôležitý fenomén – tzv. strieborná ekonomika. 
Sociálne služby sú totiž jedna z mála oblastí v pôsobnosti samosprávneho kraja, ktoré vytvárajú 
významné nedaňové príjmy kraja – formou úhrad za poskytované vybrané druhy sociálnych 
služieb od prijímateľov. V prípade Žilinského samosprávneho kraja tvorí podiel týchto príjmov 
až 6,32 % na celkových príjmoch kraja a podiel celkových výdavkov na sociálnu oblasť 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi  má už dlhodobo stúpajúcu tendenciu.  

 Hoci sociálna ekonomika zatiaľ predstavuje na Slovensku len málo rozvinutý sektor 
hospodárstva, uvedomujeme si, že patrí medzi spoločensky prospešné oblasti pri riešení 
sociálnych problémov, predovšetkým nezamestnanosti. V mnohých krajinách Európskej únie si 
upevňuje svoje postavenie aj v tradičných sektoroch, ako sú napr. poľnohospodárstvo, služby, 
maloobchod, tradičné remeslá, sociálne služby, ale už aj v bankovníctve a poisťovníctve. 
Z analýzy Medzinárodného centra pre výskum a informácie o verejnej,  sociálnej a družstevnej 
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ekonomike (CIRIEC) z roku 2012 sa v rámci empirického výskumu preukázalo, že sociálna 
ekonomika účinne prispieva k znižovaniu nezamestnanosti, k znižovaniu nestability pracovných 
miest a sociálnej exklúzie ohrozených skupín obyvateľstva. V rámci týchto výskumov sa taktiež 
preukázalo, že v časoch krízy, pri všeobecnom poklese zamestnanosti boli subjekty sociálnej 
ekonomiky do značnej miery imúnne voči kríze a dokázali si udržať hospodársky rast. 

 Napriek tomuto nespornému významu je sociálna ekonomika na Slovensku veľmi málo 
využívaný prostriedok na podporu zamestnanosti. Podľa údajov zo Social economy and social 
entrepreneurship – Social Guide (z 29/04/2013) v Európskej únii zamestnávala sociálna 
ekonomika v rokoch 2009 – 2010 celkovo asi 14,5 milióna platených zamestnancov, čo je 
približne 6,5 % z celkového počtu zamestnaných. Naproti tomu na Slovensku zamestnávala 
sociálna ekonomika podľa údajov CIRIES len 1,94 % z celkového počtu zamestnancov. 

 O význame sociálnej ekonomiky, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, by sa toho dalo 
mnoho povedať. Už v rámci minuloročného 14. ročníka našej konferencie BEZ BARIÉR BEZ 
HRANIC sme sa presvedčili o dôležitosti sociálneho podnikania v inklúzii občanov so zdravotným 
postihnutím. Teraz je potrebné vytvárať priestor pre ich rozmach v našich krajinách, čo 
o Slovensku platí dvojnásobne. Preto oceňujem, že tohtoročná konferencia sa bude niesť práve 
v duchu podpory rozvoja sociálnej ekonomiky. Žilinský samosprávny kraj v rámci svojich 
zákonných kompetencií nemá priamy vplyv na riešenie zamestnanosti najviac ohrozených 
skupín občanov. Keďže dbá o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, 
má naďalej záujem podieľať sa na spolupráci pri vytváraní podmienok a rozvoji sociálnej 
ekonomiky. Verím, že aj prostredníctvom tejto konferencie sa podarí prispieť k dosiahnutiu 
tohto cieľa.  

 

Ing. Juraj Blanár  
predseda 
Žilinský samosprávny kraj 

 

 
Vážení přátelé, 

 
jsem rád, že Vás mohu touto cestou jménem společnosti Třinecké 
železárny pozdravit a zároveň popřát zdárný a tvořivý průběh výroční 
XV. mezinárodní konference Bez bariér – Bez hranic. 
 Třinecké železárny jako jeden z největších zaměstnavatelů v 
Moravskoslezském kraji, jsou si plně vědomy své odpovědnosti za 
udržitelný rozvoj regionu, zlepšování stavu životního prostředí 
v nejbližším okolí i podílu na trvalém zlepšování kvality života jeho 
obyvatel. Proto vedení naší společnosti vnímá potřebu aktivně se 
zapojit a podpořit také takové projekty, jakým je integrace osob se 
zdravotním znevýhodněním. 

 Jsem přesvědčen, že síla každé společnosti spočívá také ve snaze pomoci právě těm, kteří 
jsou životním osudem hendikepováni a odkázáni na pomoc druhých. Program Bez bariér – Bez 

http://www.ostrianon.cz/


www.ostrianon.cz | 10 
 

hranic představuje příležitost, jak podpořit zvýšení kvality života těch, kteří se dostali do složité 
životní situace z důvodu svého zdravotního postižení. 

 Program Bez bariér – Bez hranic je určen přednostně osobám se zdravotním postižením, 
ale také studentům a seniorům. A právě úzká komunikace mezi těmito sociálními skupinami je 
pro společnost mimořádně důležitá. V naší firmě jsme dávno pochopili význam nalézání 
generačního vztahu k práci, k zachování fortelu i řemeslnického umu. Říkáme, že hutnické 
řemeslo se u nás dědí z generace na generaci a podporujeme přenos této mezigenerační 
tradice, která je velmi přínosná pro firmu i pro zaměstnance. 

 Jsem potěšen, že také díky našemu přispění jsou ve spolku TRIANON již 15 let 
zaměstnáváni zdravotně postižení spoluobčané a že každoročně dochází k výměně poznatků 
formou mezinárodní konference Bez bariér – Bez hranic. 

 Vážení účastníci XV. konference Bez bariér – Bez hranic, přeji Vám úspěšné jednání a 
mnoho kreativních a inovativních nápadů.  

 

Ing. Jan Czudek 
předseda představenstva  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
 

 
Vážené dámy a pánové, 

 

jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost vyjádřit se k tak 
aktuálnímu a diskutovanému tématu, jakým je v současné době 
sociální podnikání. Také v souvislosti s přípravou nového zákona 
k této problematice se o sociální podnikání zajímá stále více 
zástupců veřejného i soukromého sektoru. Mnoho z nich má však 
stále velmi zkreslenou představu o možném fungování sociálního 
podniku a často jej přirovnává k sociálním službám nebo jakési 
charitě. Této představě často nepřidá ani fakt, že mnoho 
stávajících sociálních podniků má z důvodu neexistence zákona a 
jasné definice sociálního podniku stále statut neziskové 
organizace. Přitom právě sociální podnikání, které je založené na 
tržním principu a dosahování zisku, může být spíše odlehčením pro 
všechny sociální a charitativní činnosti. 

 Naše město se dlouhodobě snaží vytvářet vhodné podmínky pro podnikatele a to včetně 
těch s širším sociálním přesahem. Toto zakotvuje již ve svém strategickém plánu, ve kterém je 
sociální podnikání přímo definováno jako potenciální oblast pro rozvoj podnikání a vytváření 
nových pracovních míst.  

 Velmi mě těší, že se v našem městě nachází jedna z prvních sociálních firem 
v Moravskoslezském kraji vůbec a má radost je o to větší, že se jí daří uspět v nelehkých 
podmínkách už více než 15 let. Aktuálně TRIANON zaměstnává 28 zaměstnanců z města a jeho 
blízkého okolí, přičemž 25 z nich jsou osoby se zdravotním postižením, které by jen těžko našly 
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jiné vhodné uplatnění na trhu práce. Kdo by si ale představil malou dílničku a výrobu dekorací, 
byl by jistě velmi překvapen, pokud by do TRIANONU zavítal. Objekt bývalých technických 
služeb, které město spolku poskytlo pro jeho činnost za symbolickou 1 Kč, dostává postupně 
nový kabát. Aktuálně zde fungují již dva provozy – „Digitalizace a skartace“ a „Separace pro 
recyklaci“. Objekt je plný nových zařízení a technologií, poskytované služby jsou kvalitní a 
zaměstnanci vystupují s profesionálním přístupem. A co pak dělá tento podnik vlastně 
sociálním? Kromě zaměstnávání handicapovaných spoluobčanů je to také investování 
vydělaných finančních prostředků do dalších edukačních a zájmových činností určených 
občanům našeho města a jejich dětem. 

 

Ing. Vít Slováček 
starosta města Český Těšín 
člen rady MSK 

 

 
Szanowni Państwo, 

 Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników 15. konferencji 
„Bez barier bez granic”. Jestem przekonany, że realizacja projektu 
przyczyni się do dalszego minimalizowania wszelkich barier, co pozwoli 
na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału jaki tkwi  w naszych 
środowiskach.  

 Społeczeństwo w jakim żyjemy decyduje w dużej mierze o tym 
kim jesteśmy i jakie są nasze cele. Patrząc przez pryzmat różnorodności  
w jakich funkcjonujemy dużą role odgrywa umiejętność adaptowania się  
do zmieniającego się otoczenia. Szukania wspólnych obszarów i 
szanowania odmienności. Ale przede wszystkim wspierania tych wokół 
nas, którzy potrzebują pomocy.  Form tej pomocy jest wiele. My jako samorząd powiatu 
cieszyńskiego aktywnie realizujemy politykę nakierowaną na osoby niepełnosprawne, 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem społecznych, bezrobotne. 
Wiele takich  działań prowadzą nasze jednostki wśród których wymienić należy m.in. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Pracy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno- 
Wychowawczych w Cieszynie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Cieszynie. Jedną z 
ważnych form rozwoju, aktywizacji i integracji dorosłych osób niepełnosprawnych są Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Głównym ich celem  jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, która ma 
doprowadzić do poprawy warunków psychofizycznych, zaradności osobistej, niezależnego i 
aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej oraz możliwości podjęcia pracy 
zawodowej. Powiat aktywnie wspiera również inicjatywy realizowane przez organizacje 
pozarządowe które integrują różne społeczności. W temat doskonale wpisuje się także Forum 
Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim. Jest to inicjatywa zapoczątkowana w 2005 
roku integrująca i konsolidująca lokalną społeczność powiatu wokół problematyki zdrowia. 
Uczestniczy w nim z roku na rok coraz większa liczba współtworzących Forum partnerów, 
będących przedstawicielami różnych środowisk. Swoje miejsce  w nim znajduje każdy, kto w 
swojej działalności, zarówno zawodowej, jak i społecznej  zajmuje się szeroko pojętym 
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zdrowiem. Jego główne założenia to aktywizacja społeczeństwa na rzecz kształtowania 
prozdrowotnego stylu życia i promocja dobrych praktyk w tym zakresie.    

 Powiat Cieszyński słynie z różnorodności kulturowej, wyznaniowej, choć szukamy 
swojego miejsca i tożsamości poprzez różne działania, staramy się scalać różne  środowiska, co 
pozwala na jeszcze lepszą aktywizację i integrację różnych grup społecznych.  Granica przy 
której żyjemy jest już tylko symboliczna, życzę nam wszystkim aby wszelkie granice, które często 
są sztucznie tworzone, na skutek dobrych chęci i skutecznych działań zmieniających 
świadomość  społeczeństwa , wspierających tych którzy tego wsparcia potrzebują,  zniknęły na 
dobre. Życzę Państwu owocnego spotkania, które pozwoli  spojrzeć na drugiego człowieka 
uwzględniając jego szczególne potrzeby i  znaleźć najlepszy sposób ich zaspokojenia.  

 

Z pozdrowieniami 
 
Janusz Król 
Starosta Cieszyński 
 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE 
W REPUBLICE CZESKIEJ 

POLSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. 

 

 Przyjaźń i współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Trianon a Polskim Towarzystwem 
Medycznym trwa już od minionego tysiąclecia. Ważnym wydarzeniem był rok 2003, kiedy to 
nasze towarzystwo aktywnie włączyło się do pomocy w przygotowaniach pierwszej konferencji 
„Bez barier, bez granic”. 

 21-22 października 2005 w Trzyńcu odbył się kongres „30 lat pracy Polskiego 
Towarzystwa Medycznego dla medycyny i społeczeństwa. W ramach przygotowań razem z 
Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku powstał projekt „Zdrowie bez 
granic”. Przy jego pisaniu spędziliśmy wspólnie wiele godzin z przyjaciółmi z „Trianonu”, którzy 
udzielili nam wielu cennych rad i wskazówek, jak poruszać się w meandrach unijnej biurokracji 
projektu Interreg IIIa.  

 Wtedy też zapoczątkowana została, trwająca do dziś, współpraca z Regionalnym 
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Rybnika. Spotykamy się regularnie nie tylko na naszych 
konferencjach czy seminariach. Wzajemnie dzielimy się swymi doświadczeniami, służymy 
wzajemną radą i pomocą w rozwiązywaniu biurokratycznych zawiłości naszej działalności i nie 
tylko.  

 Polskie Towarzystwo Medyczne kontynuuje działalność Klubu Medyka powstałego 
7.11.1975 przy ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Jest 
jednym z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Do 
tej pory odbyło się 416 spotkań. 

 W dniach 6 - 8 października 2016 obchodziliśmy 25. rocznicę samodzielnej działalności. 
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7.10.2016 w trakcie uroczystego otwarcia jubileuszu doceniając zasługi dla naszego 
towarzystwa Rada PTM nadała pani Marioli Kujańskiej oraz panu Viliamowi Šuňalovi zaszczytny 
tytuł Członka Honorowego PTM. 

 W ramach obchodów odbyła się promocja książki „Wspomnienia lekarzy”. Uczestnicy 
wysłuchali szereg interesujących wykładów lekarzy z obu stron Olzy, oraz mogli poznać ciekawe 
zakątki Śląska Cieszyńskiego.  

 W 2017 roku upływa dwadzieścia lat od naszej obecności w internecie i ukazania 
pierwszego Biuletynu PTM. 

 Spotkania towarzystwa dają możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów, poszerzania 
horyzontów nie tylko ściśle związanych z medycyną. Uczestniczą w nich ludzie, których 
horyzonty sięgają dalej aniżeli ekran telewizora czy monitor komputera. 

 W doborze tematów spotkań niejednokrotnie znajdujemy inspirację u przyjaciół ze 
Stowarzyszenia Trianon czy Rybnickiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. 

 Z postępującymi zmianami społecznymi od demokracji do biurokracji coraz cenniejszym 
są dobrzy przyjaciele i znajomi. Mamy nadzieję, że nasze towarzystwo również w przyszłości 
pozostanie takim miejscem, gdzie te wartości będą doceniane i pielęgnowane. 

 
MUDr. Josef Słowik 

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 
Komenského 4, 737 01 Český Těšín, Česká republika  
www: http://www.medics.cz/ptmrc                                         e-mail: ptmrc@atlas.cz   

 

 

Podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky v teorii a praxi 

 Teorie a praxe sociální ekonomiky se často rozcházejí hlavně z důvodu, že hlavními 
skupinami, na které se toto téma soustředí, jsou skupiny obyvatel se zdravotním znevýhodněním 
(tělesným, zdravotním, psychickým aj.), tedy skupiny velmi společensky nestabilní. Chybí klasické 
finanční nástroje na podporu sociálního podnikání, chybí základní povědomí všech zúčastněných, a 
to vše v kontextu práce v prostředí legislativně slabě ukotveném. Primárním cílem sociálních 
podniků bývá společenská prospěšnost, bez ohledu na zisk a udržitelnost, spoléhají se na solidaritu, 
dary, příspěvky a dobrovolnickou práci.1  

 V sociální ekonomice jde o poskytování služeb, zejména sociálního charakteru na místní 
úrovni, integraci osob ohrožených sociální exkluzí a o šetrné využívání místních zdrojů (lidských, 
materiálních i finančních). Hlavním smyslem je v prvé řadě podpora nastartování dlouhodobých 
procesů rozvoje sociálních podniků v nastavených místních podmínkách. Subjekty sociální 
ekonomiky podle normativního přístupu přispívají k veřejnému prospěchu – uspokojují potřeby 
společnosti nebo sociálních skupin. Do řízení sociálních podniků se zapojuje stále více pracovníků 
zaměstnanců i dobrovolníků. Zisk představují finance užívány k vlastnímu rozvoji, ale i pro místní 
potřeby. Sociální podnik nevykonává ekonomické aktivity pouze jednorázově, ale musí se jednat o 
soustavnou činnost, za kterou nese určitou sociální odpovědnost, zda bude prosperovat, nebo bude 
neúspěšný a zanikne. Sociální podniky často využívají místní zdroje (materiální, lidské), komunikují 

                                                 
1 http://www.komora-socialnich-podniku.cz/?cat=14 
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s místní samosprávou, veřejností, občany, chovají se ekologicky a působí také v tomto směru na své 
okolí.   

 Mezi subjekty sociální ekonomiky v České republice dle právního přístupu patří – právní 
formy organizací občanského sektoru, družstva, obchodní společnosti a v neposlední řadě osoby 
samostatně výdělečně činné, jsou-li ze znevýhodněné sociální skupiny. Rozvoj sociální ekonomiky 
v praxi je soustředěn na rozvoj výše zmíněných organizací podporujících začleňování 
znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání, sociálních podniků, které 
vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky.2  

 Poznávání teorie i praxe sociálního podnikání v zahraničních zkušenostech nebo 
zpřístupněním informací sociálních podniků působících v zahraničí vede k šíření základních 
myšlenek sociální ekonomiky a ke stále častějšímu zakládání sociálních podniků v České republice. 
Dokladem toho je vznik společnosti expertů a zainteresovaných osob, kteří mají přispět k zakotvení 
a definování sociální ekonomiky v české společnosti, sociální ekonomika proniká na akademickou 
půdu a postupně vznikají vysokoškolské předměty s názvem sociální ekonomika.  

 Sociální podnikání postupem let získává na stále větší popularitě, a to jak ve světě, tak i v 
České republice. Sociální podniky jsou stále častěji propracovanější, zkušenostmi vyvinutější pro 
spolupráci v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. I bez přímého legislativního ukotvení ani 
formálního ustanovení provozují „Sociální podnikatelé“ činnosti, které prospívají společnosti nebo 
specifické skupině lidí, a upřednostňují uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů. 
Sociální podnik hraje v podnikatelských sférách důležitou roli a zároveň zvyšuje sociální rozměr 
podnikání, čímž může dojít k vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 
u kterých by uplatnění na trhu práce bylo velmi problematické. Tímto se naplňuje veřejně 
prospěšný cíl a zabraňuje tak společenskému vyloučení osob se zdravotním postižením.  

 Centrum sociálních služeb Hrabyně je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních 
věcí, která již od roku 1973 prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých pobytových sociálních 
služeb poskytuje ubytování, celodenní stravování, 24hodinovou podporu a pomoc a základní 
zdravotní péči osobám s tělesným postižením starších 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost a 
jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních či ambulantních sociálních 
služeb v přirozeném sociálním prostředí. K dnešnímu dni žije v zařízení 170 uživatelů sociálních 
služeb, kteří využívají pobytovou sociální službu v domově pro osoby se zdravotním postižením a 2 
uživatelé na krátkodobé pobytové odlehčovací službě. Od roku 2014 poskytuje CSS Hrabyně sociální 
rehabilitaci v Centru sociálně rehabilitačních služeb v Hlučíně s kapacitou 8 uživatelů. Tito obyvatelé 
se běžně zapojují do každodenních činností jako jejich vrstevníci, kteří žijí v přirozeném sociálním 
prostředí.  

 Dlouholetá spolupráce CSS Hrabyně a hlavně zástupců samotných uživatelů s organizací 
Trianon  vede svými inovacemi ke zlepšování pracovního uplatnění obyvatelů, k pracovní 
rehabilitaci a samostatnosti zdravotně znevýhodněných osob, k pocitu znovuzačlenění do 
společnosti, ke zlepšování kvality života uživatelů sociálních služeb. 
 
 

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA 
senátor Senátu Parlamentu ČR 
ředitel CSS Hrabyně 

                                                 
2 DOHNALOVÁ M., PRŮŠA L. a kol. Sociální ekonomika. 1. vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR., 2011, s. 55. 
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Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní 
Podklad na verejnú diskusiu 

 

Poznámka: Tento materiál nie je znením návrhu Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom 
podnikaní (ďalej ako zákon). Ide o rešerš základných tém, ktoré návrh koncepcie predmetného 
zákona zahŕňa.     

Motivácia pre vznik Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní 

 Ambíciou zákona je vytvoriť priaznivé a podporné prostredie pre sociálne podnikanie a 
sociálne podniky na Slovensku, v žiadnom prípade nechce plniť iba deklaratívnu úlohu. 

 Aby to bolo možné, je potrebné do sociálneho podnikania vniesť poriadok v zmysle 
terminológie; odstrániť viaceré prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia; vytvoriť systém 
podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci a v 
neposlednom rade obsiahnuť veľmi prísne pravidlá na zamedzenie zneužívania štatútu sociálneho 
podniku. Na všetky z týchto aspektov sa návrh Zákona snaží zameriavať. 

 Obsah zákona je vo veľkej miere inšpirovaný oznámeniami a nariadeniami prichádzajúcimi z 
európskej úrovne, ktoré vymedzujú priestor sociálnej ekonomiky, pri jeho tvorbe sa prihliadalo aj 
na viacero zákonov o sociálnej ekonomike a/alebo sociálnom podnikaní, schválených inými 
členskými štátmi EÚ. 

Sociálne podnikanie a sociálny podnik (základné charakteristiky) 

 Navrhovaný zákon sa snaží sociálne podnikanie a sociálne podniky definovať v širšom 
kontexte sociálnej ekonomiky. 

 Pri samotnej definícii sociálneho podniku návrh vychádza z nariadení EÚ. Tieto pred svojim 
prijatím prešli rozsiahlym legislatívnym procesom a predstavujú kompromis, pokrývajúci široké 
spektrum rôznych typov sociálnych podnikov v členských štátoch s dlhou históriou sociálnej 
ekonomiky.  

 Sociálny podnik definovaný Zákonom musí spĺňať tri základné podmienky:  

- hlavným cieľom jeho činnosti musí byť spoločenský prospech, nie súkromný zisk;  
- ak nejaký zisk dosiahne, musí väčšinu z neho opäť venovať na svoj spoločenský cieľ;  
- do svojho spravovania musí v nejakej podobe zapájať zamestnancov či iné osoby, ktoré sú 

jeho činnosťou dotknuté  

 Návrh zákona sa snaží poskytnúť podrobný výklad uvedených podmienok upravený 
v súvislosti s konkrétnym typom sociálneho podniku a v súvislosti s domácimi pomermi.  

 Návrh zákona pokrýva široké spektrum možných sociálnych podnikov (obecné sociálny 
podniky, výrobné družstvá, sociálne podnikateľské projekty v najmenej rozvinutých okresoch, 
neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré svojím podnikaním prinášajú spoločenský 
prospech a iné). Návrh Zákona hovorí, že v prípade všetkých registrovaných sociálnych podnikov 
bez ohľadu na ich právnu formu bude zákon vyžadovať, aby sa vo svojej podnikateľskej činnosti 
riadili ustanoveniami Obchodného zákonníka. Toto posilní ich pozíciu v podnikateľskom sektore 
a vnímanie zo strany trhu. 

 Pre účely tohto zákona sa sociálnym podnikaním rozumie sústavná činnosť, ktorá spočíva v 
ponuke tovaru alebo služieb na trhu, vykonávaná samostatne právnickou alebo fyzickou osobou vo 
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vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu, a to priamo alebo nepriamo. 

Typy sociálnych podnikov 

 Zákon sa snaží prekonať úzke vnímanie sociálneho podniku ako subjektu ktorý sa nutne 
sústreďuje na zamestnávanie ťažko zamestnateľných osôb a okrem pracovno-integračného 
sociálneho podniku (v Zákone pomenovaného ako Integračný spoločensko-prospešný  podnik) 
explicitne predstavuje aj iné typy sociálnych podnikov. Konkrétne hovorí o tzv. energetickom 
environmentálnom spoločensko-prospešnom podniku, o spoločensko-prospešnou podniku 
bývania a o inom spoločensko-prospešnom podniku. 

 Návrh zákona prináša ďalšie delenie kategórie Integračného spoločensko-prospešného 
podniku na podniky, ktorých sociálnym cieľom ukotveným v jeho stanovách je 

a) prostredníctvom prechodného zamestnávania umiestňovať znevýhodnené osoby na 
otvorený trh práce, alebo  

b) poskytnúť trvalé pracovné miesta dočasne znevýhodneným osobám, alebo 

c) poskytnúť trvalé pracovné miesta trvalo znevýhodneným osobám, alebo 

d) prostredníctvom pracovnej činnosti opätovne socializovať zraniteľné osoby. 

 Návrh Zákona nevylučuje možnú kombináciu jednotlivých kategórii Integračného 
spoločensko-prospešného podniku. 

 Návrh Zákona prináša i ďalšie delenie sociálnych podnikov v nadväznosti na intenzitu 
aplikácie troch základných podmienok sociálneho podniku (viď predchádzajúcu časť), na základe 
čoho sa konkrétny sociálny podnik môže aplikovať na určitý druh podpory. 

Podpora sociálnych podnikov 

 Navrhovaný systém podpory sociálneho podnikania nepredpokladá žiadne masívne dotácie. 
Hlavný pilier má spočívať v investičnej pomoci určenej na rozbeh podniku, ktorá by vo veľkej miere 
mala mať vždy návratnú časť. Dôraz na poskytovanie investičnej pomoci v návratnej forme má 
podporiť zodpovedné podnikateľské správanie sociálnych podnikov.  

 Okrem investičnej pomoci zákon predpokladá i priamu podporu vo forme tzv. kompenzačnej 
pomoci. Táto vychádza z princípov aktívnej politiky trhu práce a je podmienená hypotézou, že ak 
sociálny podnik zamestnáva ťažko zamestnateľných ľudí, ktorí majú z definície zníženú produktivitu 
práce, tento je v porovnaní s inými podnikmi znevýhodnený a má právo na kompenzáciu tohto 
znevýhodnenia. Kompenzácia môže byť uskutočnená len v súlade s pravidlami štátnej pomoci. 

 Zákon navrhuje i súbor nepriamych typov podpory ako určité daňové zvýhodnenia, 
prispôsobenie existujúcej odpočítateľnej odvodovej položky na podmienky sociálneho podniku, 
sektorovo špecifické opatrenia napr. pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, alebo pre bytové 
družstvá, a najmä vytváranie dopytu prostredníctvom verejného obstarávania. Európska smernica i 
slovenský zákon so sociálnym aspektom vo verejnom obstarávaní ráta, a rovnako ráta aj so zákazkami, 
ktoré majú byť vyhradené pre pracovno-integračné sociálne podniky. Pre účely podpory dopytu 
zákon navrhuje i zvedenie systému tzv. servisných poukážok. 

 Návrh zákona sa vo veľkej miere zaoberá otázkami štátnej pomoci, ktorá predstavuje jednu 
z kľúčových tém návrhu. Za ideálnych podmienok by sa zákon mal stať schémou štátnej pomoci, čo je 
možné dosiahnuť ak akákoľvek podpora je vždy naviazaná na tzv. Nariadenie o skupinových 
výnimkách. Toto presne vymedzuje, čo si členský štát môže v rôznych oblastiach dovoliť, vrátane 
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podpory zamestnávania znevýhodnených a podpory ďalších sociálnych cieľov. Vytvorenie 
jednoznačnej právnej istoty v tejto oblasti môže byť pre rozvoj konkrétnych sociálnych podnikov 
významným prínosom. 

Zamedzenie zneužívania podpory 

 Vzhľadom na negatívne skúsenosti s podporou sociálneho podnikania v minulosti ako i veľmi 
citlivé vnímanie tejto témy zo strany verejnosti, jednou z podstatných častí návrhu zákona je 
kapitola o zamedzení zneužívania podpory.  

 V záujme ochrany poskytnutej podpory pred zneužitím sa predpokladá zavedenie prísnych 
všeobecných podmienok na poskytnutie podpory a zavedenie mechanizmov pre kontrolu 
dodržiavania týchto podmienok.  

 Medzi konkrétne opatrenia zamerané na zamedzenie zneužívania poskytnutej podpory, 

ktoré zákon navrhuje patrí napr. pravidlá pre obchodovanie so závislou osobou; mzdové 

obmedzenia; obmedzenia týkajúce sa prevodu, predaja alebo vyradenia aktív, ktoré boli zakúpené 

z dotácie alebo navrátiteľnej pomoci; pravidlá navracania možnej pomoci v prípade ak subjekt stratí 

štatút sociálneho podniku atď.  

 Okrem ex ante kontroly zameranej na preskúmanie naplnenia podmienok pre poskytnutie 
podpory, Zákon navrhuje i systém ex post kontroly. Ex post kontrola by mala byť zameraná najmä 
na dodržanie podmienok pomoci a udržiavanie kvalitatívnych štandardov a regulácie sektora 
sociálneho podnikania.  

 Za účelom výkonu kontroly a regulácie zákon predpokladá vznik kontrolného a 
koordinačného orgánu, pracovne nazvaného „Medzirezortný koordinačný orgán pre sociálnu 
ekonomiku“.  

 Návrh zákona predpokladá vznik strešných organizácii, združujúcich subjekty sociálnej 
ekonomiky, ktoré by mali byť hlavným partnerom novovzniknutého medzirezortného 
koordinačného orgánu. 

 Samotný medzirezortný koordinačný orgán by mal byť ustanovený na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny, avšak svojou povahou by mal byť medzirezortný. Sociálna ekonomika je 
hybridnou témou, zasahujúcou viacero rezortov ako sú Ministerstvá financií, hospodárstva, 
školstva, zdravotníctva, výstavby a spravodlivosti. Orgán má viesť register sociálnych podnikov a 
okrem iného dohliadať na to, aby štatút sociálneho podniku získali iba skutočné sociálne podniky, 
čo má zabezpečiť nielen posudzovaním dokumentov, ale aj kontrolami na mieste.  

Záver 

 Za predpokladu, že koncepcia a návrh zákona prejdú verejnou diskusiou, zákon má kapacitu 
obstáť i v medzinárodnom porovnaní a na Slovensku vytvoriť vhodné podmienky potrebné pre 
rozvoj sociálnej ekonomiky a jej celkový prínos nie len pre zvyšovanie zamestnanosti ale pre 
spoločnosť všeobecne. 
 
 
Ing. Ingrid Ujváriová 
konzultantka Kancelária štátneho tajomníka Branislava Ondruša 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
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Udržitelnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Abstrakt: Sdělení porovnává státem regulované zaměstnávání OZP s iniciativou nestátních 
neziskových organizací, které zakládáním sociálních firem usilují o efektivní a udržitelné 
zaměstnávání osob obtížně hledajících uplatnění na trhu práce, navíc s bonusem pozitivního 
přínosu pro život v komunitě a její životní prostředí. Uvádí čtyři příklady dobré praxe a 
doporučuje partnerství jak komerčních, tak nadačních subjektů k usnadnění rozvoje sociálních 
firem. Výbor dobré vůle v letech 2004 – 2007 vyznamenal Cenou Olgy Havlové dva zakladatele 
sociálních firem, kteří se v těchto projektech angažovali přes své závažné zdravotní postižení. 
Dobrovolný závazek podporovat a udržet OZP v zaměstnání podle Standardů sociální firmy 
poskytuje patrně vyšší míru udržitelnosti zaměstnávání OZP než dosavadní zákonná opatření.  

 Je mnoho způsobů, jak podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále 
OZP). Existuje povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu podle § 81 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Funguje řada agentur, které zaměstnání 
zprostředkují. Zákonné předpisy doplnila na počátku 21. století iniciativa nestátních neziskových 
organizací, které se rozhodly pro založení sociálních firem k zaměstnávání OZP. Osoby s těžším 
zdravotním postižením do té doby měly „na vybranou“ pouze různé sociální služby. Výroba 
dekorativních předmětů a jejich prodej na výročních trzích nepochybně přinesla mnoho užitku. 
Ale při těchto aktivitách se ukázalo, že lidé se zdravotním postižením jsou schopni s určitou 
mírou podpory vykonávat běžná zaměstnání. Záměr zaměstnavatele udržet OZP v zaměstnání 
se přitom projevuje školením zaměstnanců na vyšší stupeň odbornosti, doplňkovými službami 
typu psychologického poradenství či rehabilitace. Pro Českou republiku byl objeven pojem 
sociální ekonomiky a začal se rozvíjet, byť doposud v ČR nemá právní zakotvení. Sociální firma 
není jen místem pro zaměstnávání osob jinak obtížně zaměstnavatelných, ale je 
nepřehlédnutelným přínosem k financování sociálních služeb a má ze své podstaty vliv i na 
životní prostředí v dané komunitě. Svůj zisk sociální podnik reinvestuje nebo z něho financuje 
akce prospěšné pro obec. 

 Tyto charakteristiky vyvolaly již před lety zájem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové. Naskytla se možnost seznámit se nejen s průkopníky sociálního podnikání v České 
republice, ale i v jiných evropských zemích, kde sociální ekonomika má svá legislativní pravidla 
a je i součástí výuky na vysokých školách ekonomických. Jako první v České republice – ještě 
v devadesátých letech – se konstituovaly sociální firmy občanského sdružení Fokus, které se 
soustředily na veřejné služby s personálem vybraným z osob s duševními onemocněními. 
Doposud činný projekt vyžaduje školení, trénink a odborné vedení. Přesto se vyplácí a naplňuje 
potřebu klientů být užitečnými, zvyšuje kvalitu jejich života i života obyvatel dané lokality. Firma 
Mateiciuc (dříve Gerlich) v Odrách vybudovala podnik s rozsáhlým výrobním sortimentem od 
stavebních materiálů po plastové trubky a dětské hračky. Zaměstnanci jsou osoby s širokým 
spektrem zdravotního postižení. Zásluhou zakladatele firmy byl obnoven vzácný park a byly 
vydány publikace o životě obyvatel města Odry před druhou světovou válkou. Podnik Setrans 
v Praze 1 se stal regulérní prodejnou pomůcek pro zdravotně postižené a jeho zakladatel Josef 
Selichar, sám těžce zdravotně postižený, obdržel roku 2004 Cenu Olgy Havlové za angažovanou 
činnost zaměstnávání osob upoutaných na invalidní vozík. Další vyznamenaný Cenou Olgy 
Havlové za založení sociální firmy pro zaměstnávání OZP v Proseči u Skutče je Jiří Herynek. Na 
sociální firmu napojil vzdělávací středisko pro OZP, směřující k samostatnému životu, ke studiu 
či podnikání. Navázáním projektu přípravy na zaměstnání na vedení středních odborných škol 
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pro OZP se uzavřel kruh, v němž se zvyšuje možnost dalšího vzdělávání a zaměstnávání 
absolventů. Sociální firma Ergotep založila dokonce Institut společenské odpovědnosti firmy, 
staví hřiště pro děti, opravuje veřejné budovy a podporuje místní fotbalový klub. 

 Čtyři uvedené příklady dobré praxe rozšířily rozhodování o poskytování nadačních 
příspěvků Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Jde o doplňkové příspěvky „do začátku“ 
sociálních firem, ale také o příspěvky, které pomáhají v rozvoji organizace k tomu, aby nebyla 
závislá na dotacích a přitom schopná konkurence. To je totiž podstatný motiv, proč Výbor dobré 
vůle podporuje sociální firmy. Na rozdíl od sociálních služeb jako jsou chráněné dílny pro OZP, 
které bez dotací nemohou existovat, sociální podnikání vytváří vlastní zdroje. 

 Po několikaletých zkušenostech lze doporučit sociálním firmám partnerství s nadacemi 
působícími v sociální oblasti, které mohou operativně řešit jejich přechodné potíže podle svých 
pravidel, ale bez zbytečných byrokratických obstrukcí. Nadace doporučuje sociální firmy 
komerčním firmám k partnerství jako spolehlivé, zejména pokud zachovávají dohodnuté 
standardy sociální firmy. Podrobně propracované standardy sociální firmy vznikly ve spolupráci 
občanských sdružení Fokus Praha a Sananim v rámci programu EQUAL a projektu Rozvoj sociální 
firmy. Program EQUAL (2000 – 2008) byl financován Evropským sociálním fondem a 
kofinancován členskými zeměmi EU. Jeho cílem bylo zvýšení zaměstnanosti, posílení odvahy 
k inkluzivnímu podnikání, usnadnění adaptability, podpora rovnosti žen a mužů a integrace 
azylantů v evropských zemích. Předním standardem je úsilí o udržení zaměstnání OZP ve firmě, 
pomoc a podpora. Jestliže sociální firma bere tento závazek na sebe dobrovolně, dává tím 
dostatečnou záruku efektivity i udržitelnosti. Pravděpodobně větší než očekávaný zákon. Vždyť 
v Čechách platí pravidlo každý nový zákon prozkoumat nejprve z toho hlediska, jak jej lze obejít. 

Klíčová slova: Výbor dobré vůle, Ceny Olgy Havlové, sociální firma, Standardy sociální firmy, 

udržitelnost zaměstnání OZP 

 
 
MUDr. Milena Černá 
předsedkyně správní rady  
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 

 
Klastr SINEC jako významný aktér sociálního podnikání  

v Moravskoslezském kraji 
 

Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejrozšířenějším segmentem sociálního podnikání 
a to nejen díky značnému počtu existujících sociálních podniků, ale rovněž díky ostatním subjektům 
– stakeholderům sociálního podnikání, včetně institucí veřejné správy a veřejného neziskového 
sektoru. Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. působí na území našeho kraje od roku 2013 
a v k polovině roku 2017 sdružuje 47 členských organizací z řad sociálních podniků, neziskových 
organizací či stakeholderů sociálního podnikání v regionu. Významným členem Klastru SINEC je 
rovněž společnost Trianon, z.s. Klastr SINEC hájí zájmy svých členů, kteří dohromady zaměstnávají 
cca 2 tis. zaměstnanců a dosahují ročního obratu ve výši cca 500 mil. Kč. 

Dne 13. dubna 2017 podepsali hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, 
CSc. a prezidentka Klastru SINEC paní Bc. Jana Juřenová, MSc. Memorandum o spolupráci v oblasti 
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sociálního podnikání. Obě strany tím stvrdily podporu dalšího rozvoje sociálního podnikání v kraji 
s cílem vytvářet pracovní příležitosti pro obtížně uplatnitelné osoby na trhu práce. V listopadu 
loňského roku poctil svou návštěvou náš region prezident republiky pan Miloš Zeman a během jeho 
návštěvy se dostalo zástupcům Klastru SINEC cti, aby se zúčastnili pracovních jednání s panem 
prezidentem. Dne 11. května 2017 se v Krnově uskutečnil za účasti představitelů Parlamentu ČR, 
Generálního ředitelství ÚP ČR, Moravskoslezského kraje a municipalit seminář na téma Fenomén 
dlouhodobé nezaměstnanosti, jehož pořadatelem byl Klastr SINEC. Na tento seminář navázalo 
slavnostní otevření nové provozovny sociálního podniku P&A Thrax, s.r.o. v Krnově. 

Klastr SINEC je realizátorem rovněž evropských projektů v rámci OP Zaměstnanost. 
V současné době realizuje vlastní projekt s názvem Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků 
SINEC a podpora jeho členů, který je zaměřen na profesionalizaci klastru, vzdělávání zaměstnanců 
členských organizací a šíření informovanosti o sociálním podnikání v regionu mezi zástupci veřejné 
správy a podnikatelského sektoru. Součástí projektu bude i konání mezinárodní konference 
v regionu na téma sociálního podnikání.  

Dále je Klastr SINEC partnerem v projektu s názvem BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 
Prostřednictvím tohoto projektu Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikatelskou činnost 
a to formou nabízené možnosti testování vlastního podnikání klientů v rámci podnikatelsko-
zaměstnaneckého družstva BEC. Klastr SINEC založil nový podnikatelský subjekt s názvem Služby 
a řemesla BEC družstvo se sídlem v Ostravě a tento subjekt vytvoří vhodné prostředí s adekvátními 
podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů. Projekt tak umožňuje podpořit 
zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce.  

V prvním čtvrtletí letošního roku probíhal nábor zájemců o projekt a v době od 5. 4. do 31. 
5. byli všichni vážní zájemci zapojeni do projektu formou absolvování úvodní fáze vzdělávání v rámci 
rekvalifikačního kurzu Základy podnikání s místem konání v Ostravě. Do projektu vstoupilo celkem 
30 klientů z celého Moravskoslezského kraje, kteří projevili aktivní zájem o zahájení vlastního 
podnikání. V rámci rekvalifikačního kurzu získali klienti potřebné informace pro podnikání z oblastí 
marketingu, ekonomiky podniku, legislativy, dotací a zpracovali si za asistence našich lektorů vlastní 
podnikatelské záměry, které na závěr kurzu obhajovali před hodnotící komisí. Na základě těchto 
obhajob jsou vedeny v současné době s jednotlivými klienty hodnotící pohovory, které nasměrují 
klienty k nejoptimálnější variantě spočívající buď v zahájení vlastního podnikání přímo bez jakékoli 
potřeby testování, anebo naopak je zařadí do testovací fáze podnikání a v rámci projektu se stanou 
tzv. placenými podnikateli. Klienti tak získají možnost otestovat si své vlastní podnikání po dobu 6 
až 12 měsíců a přitom budou toto své podnikání testovat jako zaměstnanci BEC družstva, tzn. že 
veškeré povinnosti vyplývající z podnikání ponese za klienty BEC družstvo a klientům bude náležet 
v průběhu období testování pravidelná mzda. Projekt je realizován kromě území 
Moravskoslezského kraje rovněž na území krajů Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického. 
Celkově se počítá se zapojením až 90 klientů do testování podnikání v rámci realizace projektu.  

Všem spolupracujícím subjektům, partnerům a klientům děkujeme a vzájemné spolupráce 
si velmi vážíme.  

 

Ing. Vojtěch Beck 
manažer Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. 
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Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 

 

 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku powstało w 1996r. i jest oddziałem 
terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Naszym zadaniem jest organizowanie 
bezpłatnych badań, konsultacji medycznych i paramedycznych, organizacja konferencji i 
seminariów dla osób zajmujących się działalnością oświatowo – zdrowotną oraz spotkań otwartych 
dla różnych grup społecznych, wspieranie oddolnych inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia, 
prowadzenie profilaktyki uzależnień, prowadzenie zajęć profilaktycznych, terapeutycznych, 
ekologicznych, edukacyjno-zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednoczymy 
doświadczenia i umiejętności osób zajmujących się działalnością oświatowo-zdrowotną poprzez 
m.in. nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia, zakładami oświaty i wychowania oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi w tym z stowarzyszeniami i instytucjami z Republiki Czeskiej.  

 Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie właściwych postaw i 
umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i 
innych. Nasze działania mają na celu propagowanie edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz 
szerzenie działań w zakresie promocji zdrowia. W tych działaniach współpracujemy z instytucjami i 
organizacjami społecznymi również z Republiki Czeskiej z którymi wymieniamy się wiedzą i 
doświadczeniem i wspólnie organizujemy działania na rzecz poprawy zdrowia naszego 
społeczeństwa.  

 Nasze ostatnie działania skierowane są do młodych ludzi, którzy nadużywają nowoczesnych 
technologii, a przede wszystkim nadmiernie korzystają z Internetu. 

 Jednym z głównych czynników prowadzących do uzależnienia jest łatwy dostęp do 
komputerów i Internetu. Co więcej modnym ostatnimi czasy stało się posiadanie telefonu 
komórkowego z obowiązkowym dostępem do Internetu, co powoduje, że człowiek może 
przebywać w sieci będąc w dowolnym miejscu, w którym jest zasięg i wcale nie jest mu do tego 
potrzebny komputer stacjonarny ani laptop.  

 Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada 
– ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości 
uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w 
Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie 
w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów 
społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu.  

 Profesor Manfred Spitzer (w: „Cyfrowa demencja"), niemiecki psychiatra i neurobiolog - 
wiara w to, że nasze dzieci mogą się czegoś nauczyć z ekranu telewizora czy komputera, jest więcej 
niż złudna. Im więcej czasu spędzają przed monitorem, tym gorsze wyniki osiągają w nauce. 
Powołuje się tu m.in. na badania przeprowadzone w amerykańskich szkołach kilka lat temu. Wynika 
z nich, że uczniowie, którzy nie korzystali w trakcie lekcji z laptopów, osiągali lepsze wyniki od tych, 
którzy uczyli się z elektronicznych pomocy. 

 W związku z powyższym podjęliśmy działania mające na celu pokazanie młodym ludziom 
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży i 
wyjeżdżamy na obóz „bez telefonu”. 

 

Mgr. Mariola Kujańska 
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Sociální ekonomika za podpory české legislativy 

 

 Pojem „sociální ekonomika“ je stále častějším pojmem v české společnosti. Postupně se 
rozvíjí sociální podnikání a zvyšuje se počet subjektů sociálního podnikání, tj. sociálních podniků.  

 Pro fungování sociálního podnikání a sociálních podniků samostatných je však na rozdíl 
od jiných subjektů na volném trhu práce nutno pracovat daleko častěji s českou legislativou ve 
smyslu jejího dodržování, ale i podávání návrhů ke stávajícím právním normám, a to z toho 
důvodu, že zaměstnávají OZP. 

 Sociální podniky nabízí pracovní příležitosti pro osoby, které jsou postiženy nějakým 
znevýhodněním. Jedná se o osoby, které jsou znevýhodněny ze zdravotního, sociálního či 
kulturního hlediska.  

 V hledáčku NRZP ČR, z. s. jsou osoby, které jsou zdravotně znevýhodněny, resp. osoby se 
zdravotním postižením. NRZP ČR, z. s. se snaží přinášet stále nové návrhy na změnu legislativy 
ve prospěch osob se zdravotním postižením, které se samozřejmě týkají i zaměstnání OZP. NRZP 
ČR, z. s. komunikuje s jednotlivými ministerstvy České republiky, která mohou přispět 
k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. NRZP ČR,  z. s. pracuje i 
s připomínkami jednotlivců, občanů se zdravotním postižením v ČR, ale i „zdravých“ 
spoluobčanů.  

 NRZP ČR, z. s. pracovala v letech 2016 – 2017 na jednotlivých důležitých krocích v této 
oblasti:  
 

1. Vyrovnat minimální mzdu pro všechny zaměstnance tak, aby byla stejná jak pro OZP, tak 

i pro „zdravé“ jedince.  

Zde došlo v souladu s Úmluvou o právech OZP ke zrušení části nařízení vlády č. 567/2006 
Sb., o minimální mzdě, která stanovovala plošně minimální mzdu pro zaměstnance 
pobírající invalidní důchod. V praxi to dnes znamená, že minimální mzda je stejná jak pro 
„zdravé“ zaměstnance, tak i pro OZP. 
 

2. Zajistit OZP právo na vzdělání.  

NRZP ČR, z. s. pracuje na podpoře inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním 
postižením. Provádí analýzu odborné kapacity škol, které jsou zřízeny za účelem 
vzdělávání OZP. Snaží se zajistit věcnou a finanční dostupnost asistenta pedagoga pro 
žáky a studenty se zdravotním postižením atd.  
Dostupnost vzdělání pro OZP zajistí pro zaměstnavatele kvalitní a kvalifikovanou 
pracovní sílu, která se vyrovná „zdravému“ zaměstnanci. Dosažení určitého stupně 
vzdělání zajišťuje i u OZP jeho zájem o to, být zaměstnán“. Čím vyššího stupně vzdělání 
OZP dosáhne, tím větší je předpoklad zaměstnatelnosti OZP.  
 

3. Zajistit možnost získání kompenzačních pomůcek, které pomáhají OZP v integraci do 

společnosti, tj. i integraci na trh práce.  

NRZP ČR, z. s. pracovala na změně zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek OZP. 
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Novela např. zrušuje posuzování majetkových poměrů osob společně posuzovaných 
s žadatelem o příspěvek na kompenzační pomůcku, přináší zvýšení příspěvku na mobilitu 
a mění způsob stanovení výše příspěvku na pořízení motorového vozidla.  
Získání příspěvku na zvláštní pomůcku nebo příspěvku na motorové vozidlo umožní 
osobě se zdravotním postižením více možností, jak se aktivně zapojit do běžného života 
společnosti. Umožní jí např. pracovat u zaměstnavatele, který se nachází ve vedlejším 
městě či obci.  
 

4. Umožnit přístup do budov pro OZP. 

NRZP ČR, z. s. má řadu poznatků o tom, že u budov, které mají být přístupné veřejnosti, 
není dodržována legislativa, která stanoví parametry pro přístupnost osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, resp. pro OZP. Přístupnost staveb upravuje stavební 
zákon a prováděcí vyhláška č. 398/2009 Sb. 
NRZP ČR, z. s. dostává podněty o tom, že tyto právní normy nejsou dodržovány. Jedná se 
např. o stavby, které jsou financovány z Evropských fondů nebo veřejných rozpočtů ČR.  
Zaměstnavatelé OZP často narážejí na překážku, jak umožnit přístup takovému člověku 
ke svému „pracovnímu stolu“. U prosociálních zaměstnavatelů se řešení vždy najde, 
zatímco ostatní zaměstnavatelé raději OZP nepřijmou, aby tento problém řešit nemuseli.  
 

5. Zajistit přepravu OZP veřejnou dopravou i do zaměstnání.  

NRZP ČR, z. s. monitoruje stav bezbariérové dopravy jak městské, tak i meziměstské. Jde 
především o zajištění bezbariérových autobusů, tramvají a trolejbusů v rámci městské 
hromadné dopravy, kterou řídí a spravují obce. U meziměstské dopravy jsou sledovány 
dálkové autobusové linky a vlaková spojení. V této otázce se osobně angažoval předseda 
NRZP ČR, z. s. pan Mgr. Václav Krása při osobní návštěvě hejtmanů v jednotlivých krajích 
České republiky, včetně Moravskoslezského kraje.  
Dostupnost městské a meziměstské dopravy pro OZP je zakotvena i 
v Moravskoslezském krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením na léta 2014 - 2020. Každoročně probíhá za účasti předsedy KV NRZP ČR, z. 
s. pro MSK pana Radima Kozlovského monitoring a kontrola plnění úkolů vyplývajících 
z tohoto dokumentu.  
 

6. Zajistit koordinovanou rehabilitaci.  

Koordinovaná rehabilitace zahrnuje léčebnou, sociální, pedagogickou a pracovní 
rehabilitaci. Všechny složky rehabilitace musí být koordinovány a vzájemně propojeny. 
Koordinovanou rehabilitací je třeba zmírnit dopady a minimalizovat důsledky trvalého 
nebo dlouhodobého zdravotního postižení. Rehabilitace musí být prováděna uceleně, 
nikoli po jednotlivých částech.  
NRZP ČR, z. s. prosazuje legislativní úpravu této věci, a to více jak 20 let. Doposud se 
žádná z vlád nezasadila o vytvoření právní normy ke koordinované rehabilitaci.  
Součástí koordinované rehabilitace je i rehabilitace pracovní. Tato součást rehabilitace 
je nutná pro člověka se zdravotním postižením ať již trvalým, nebo dočasným. V rámci 
této rehabilitace má OZP možnost vyzkoušet, jaké to je (nebo bude) pracovat s novým 
tělesným a psychickým stavem v nových podmínkách.  
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 Všechny legislativní změny, které jsou schváleny či které se připravují ke schválení, jsou 
součástí Opčního protokolu Úmluvy o právech OZP. Opční protokol je zařazen v novém 
Národním plánu podpory rovných příležitostí pro OZP na roky 2015 – 2020. Vláda na svém 
zasedání 22. 5. 2017 návrh na ratifikaci Opčního protokolu projednala a schválila. Chybí však 
projednání a podpis obou komor českého parlamentu.  

 Česká společnost, resp. zaměstnavatelé v ČR, by měli více nabízet pracovní příležitosti na 
volném, otevřeném trhu práce pro OZP. Vždyť vzdělané osoby se zdravotním postižením mohou 
pracovat po boku těch „zdravých“, i když jejich produktivita práce nemusí být tak vysoká jako u 
zaměstnanců bez zdravotního omezení.  

 

Mgr. Hana Gřešková 
KR NRZP ČR 
 

 

Podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky v teorii a praxi 

 

 Sociální ekonomika je v ČR pojímána poněkud odlišně od, v rámci 
zemí EU, přijímané definice. V Chartě zásad sociální ekonomiky se říká, že 
jde o družstva, vzájemné společnosti, sdružení a nadace, jež charakterizují 
společné znaky: 

 
a) Cíl sloužit členům či společenstvím, nikoliv vytvářet zisk. 

b) Autonomní zpráva. 

c) Demokratický rozhodovací proces.  

d) Nadřazenost jednotlivců a práce nad kapitálem v distribuci příjmu. 
 

 V Evropském parlamentu bylo v roce 2009 přijato významné usnesení o sociální ekonomice, 
a bylo přijato také nařízení EP a Rady č. 346/2013, které je měněno návrhem Komise ze 14. 07. 2016 
(COM (2016) 461 final). Tímto se stanoví podmínky pro evropské fondy sociálního podnikání. 

 Velmi pravděpodobně sdružení vlastníků bytových jednotek lze považovat za součást 
sociální ekonomiky, ačkoliv vyhodnocení sociálního šetření sociálních podniků v ČR z roku 2015 to 
takto nehodnotí. Podle tohoto šetření jsou u nás hlavní formou sociálního podniku s.r.o. a o.p.s., 
v menší míře družstva, spolky, OSVČ a jiné (akciové společnosti, VOS a náboženské společnosti). Je 
zajímavé, že v EU jako hlavní právnická forma sociálního podniku jsou uváděna družstva, a to (v naší 
terminologii) zemědělská, výrobní, spotřební i bytová. 

 Pro financování sociálních podniků, jež jsou v převážné míře mikro, malé a střední podniky, 
jsou vyčleněny v České republice dva základní evropské fondy. Jde o Integrovaný operační program 
a operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. První z nich nabízí sociálním podnikům až 80% 
dotaci, do výše 200.000 Euro, s tím, že projekt musí být realizován mimo hlavní město a musí se 
jednat o sociální podnik splňující české podmínky. U OPLZZ je možné získat dotaci až 100%, rovněž 
do 200.000 Euro, a není zde teritoriální omezení.  

 Půjčky a úvěry dosud v ČR nejsou bankami obecně nabízeny. Sociální podnik v ČR je poměrně 
úzce vymezen, zahrnuje jen určitý segment definice EU. Musí splňovat tyto podmínky: 
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a) Podporuje sociální začleňování znevýhodněných osob – min. 40 % z celkového počtu 
zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny zdravotně postižených nebo sociálních 
vyloučených. 

b) Směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování. 

c) Většina případného zisku (minimálně tedy 51 %) musí být reinvestována do rozvoje 
podniku. 

d) Orientuje se na lokální komunitu a využívá místních zdrojů. 
 
 Zaměstnanci sociálního podniku by, v zásadě, měli být osoby zdravotně či sociálně 
znevýhodněné, jejichž možnosti na trhu práce jsou omezené, tedy: 

a) Osoby se zdravotním hendikepem. 

b) Osoby po výkonu trestu. 

c) Osoby pečující o osobu blízkou. 

d) Dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci ÚP. 

e) Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách. 

f) Osoby bez přístřeší. 

g) Mládež a mladí dospělí. 

h) Oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané. 
 

V minulosti byla snaha o výraznou redukci, zejména družstevního hnutí v ČR. Ta se promítla 
do pěti novel zákona o družstevním zemědělství, silného tlaku na likvidaci výrobních družstev i na 
částečnou likvidaci spotřebních družstev.  

Věřím, že i tento segment sociální ekonomiky získá v nové poslanecké sněmovně podporu 
zlepšením legislativy týkající se všech druhů družstev.  

 
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. 
poslanec Evropského parlamentu 
 

 
Międzynarodowa współpraca szkół z Jastrzębia – Zdroju i Karwiny 

 

Bardzo ważnym problemem społecznym zarówno w Polsce jak i w Czeskiej Republice jest 
sprawa zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. Zdecydowana większość tych osób po ukończeniu szkoły pozostaje bez zatrudnienia, 
część z nich uczęszcza na zajęcia do Ośrodków Terapii Zajęciowej, a część pozostaje w domu. 
Wśród absolwentów polskiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy są osoby, które z powodzeniem 
mogłyby być zatrudnione na stanowiskach tzw. pomocniczych w różnych zakładach pracy. To 
zagadnienie stało się przyczyną dyskusji przedstawicieli obu szkół i doprowadziło do 
opracowania wspólnego projektu. 

„Szkoła rzemiosła” to projekt realizowany w roku szkolnym 2016/17 przez Zespół Szkół 
Nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju i Szkoły Specjalnej w Karwinie. 

 Celem głównym projektu była współpraca szkół w zakresie zapoznania uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym i znacznym z zasadami pracy w 
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różnych zawodach, w których mogliby w przyszłości pracować- według indywidualnych 
możliwości psychofizycznych.  

 Projekt był zrealizowany w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński programu INTERREG V. 
Beneficjentem programu tym razem była szkoła z Karwiny, a polska szkoła była partnerem w 
projekcie. Zadania  projektowe były wykonywane w formie działań praktycznych tzw. 
warsztatów. Zrealizowano trzy spotkania warsztatowe - jedno   
w Jastrzębiu-Zdroju, a dwa w Karwinie. W projekcie brało udział 50 uczniów po 25 osób ze szkoły 
polskiej i czeskiej. 

Nasza szkoła zapoznała uczestników projektu z zawodem piekarza, motywem 
przewodnim był Światowy Dzień Chleba (16.10.2016r), a zadaniem dla uczniów było; pieczenie 
chleba wg. przepisu. Szkoła w Karwinie przygotowała  warsztaty związane  
z zawodem stolarza- zadaniem uczniów było zbudowanie z elementów drewnianych szopki 
betlejemskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kolejne spotkanie to jednocześnie 
podsumowanie projektu – warsztatowe zajęcia związane z wikliniarstwem, florystyką, 
druciarstwem, gastronomią i innymi aktywnościami. 

Wszystko odbywało się pod nadzorem nauczycieli, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa,  podziałem uczniów na grupy i aktywną pracą właściwą uczestników projektu. 
Zadania były dostosowane do możliwości uczniów, a dodatkowo nauczyciele udzielali 
wskazówek i wspierali ich w pokonywaniu trudności.  

Uczniowie osiągnęli sukces wykonując postawione przed nimi zadania – wyprodukowali 
chleby, szopki, koszyki z wikliny, ozdoby drucikowe,  wykonali przekąski  
i bukiety z kwiatów. Mieli poczucie dobrze wykonanej pracy, a przy tym poznali kolegów  
z sąsiedniego kraju, którzy mówią w innym języku – ale są dla siebie życzliwi. Szalenie ważnym 
aspektem była komunikacja pozawerbalna uczniów; uśmiech, poklepanie po ramieniu czy 
pomoc w wykonaniu czynności pokazały nam jak szybko następuje integracja młodych.  

Udział i zaangażowanie uczniów w zajęciach warsztatowych były punktem wyjścia do 
dyskusji i wymiany doświadczeń nauczycieli obu szkół na temat ważnego społecznego problemu 
jakim jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

A zwłaszcza problem komfortu życia osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną, którzy mogliby wykonywać różne prace, ale nie ma dla nich odpowiednio 
przygotowanych miejsc pracy. Wzorem mogą być rozwiązania stosowane np. w Niemczech. 

Wszystkie produkty oraz transport uczestników do Jastrzębia i do Karwiny sfinansowano 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za 
pośrednictwem  Euroregionu.  

Autorami  i pomysłodawcami projektu były p. Maria Filipcova i Lucyna Penar-Pękała. 

 Koordynatorem projektu w szkole czeskiej był p. Jozef Pukanczik, a szkoły polskiej Lucyna 
Pękała. 

 
Mgr. Lucyna Penar-Pękała  
nauczycielka w Zespole Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka  
w Jastrzębiu-Zdroju 
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Fotogalerie 
 

Titulní strana – návštěvou českotěšínského spolku TRIANON nás poctili zástupci Klastru 
sociálních inovací a podniků SINEC a zástupci soc. podniků na území Moravskoslezského kraje 

01-05 14. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic® 2016 se konala na Krajském úřadě 
Moravskoslezského kraje v Ostravě. Následující den zde proběhl Happening sociálních podniků 
nejen z Moravskoslezského kraje, své produkty a služby prezentovali i zástupci sociálních 
podniků ze Slovenska a jiných krajů ČR. 

06-08 Závěrečnou součástí konference je předání darů zdravotně handicapovaným dětem a 
studentům. Účelem této akce je ulehčit jim ztížený život – Stelince Štrossové byl předán šek na 
zdravotní rehabilitace, Gabriele Wilczkové notebook ke studiu na vysoké škole a dětem ve 
stacionáři Paprsek udělala radost sada stavebnic na podporu koordinace a rozvoje motoriky. 

09-12 14. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“ 
se konala na gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně. Spolek TRIANON a ZST Cieszyn jako 
organizátoři konference chtějí podněcovat mladé lidi k ochraně životního prostředí a 
k aktivnímu podílení se na řešení ekologických problémů současné doby. Součástí konference 
byly tematické přednášky a ukázka funkčních modelů. 

13-14 V galerii Most u česko-polských hranic, kde proběhla výstava nejhezčích děl z 
mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát, byly odměny předány vítězným autorům. 

15-16 Děti a mládež demontují a rozebírají vysloužilou kancelářskou techniku pod dohledem 
zdravotně znevýhodněných zaměstnanců spolku TRIANON v rámci dílenského workshopu a 
exkurzí. TRIANON každoročně připravuje pestré edukační a ekologické aktivity pro žáky, 
studenty i veřejnost.  

17-18 Účastníci technického kroužku pronikají do tajů robotiky, konstrukce strojů či 
programování pod taktovkou doktorandů a pedagogů z fakulty elektrotechniky a informatiky 
VŠB-TUO. Kroužek probíhá v laboratoři Společného výzkumného a monitorovacího centra při 
sídle spolku TRIANON. Na fotkách kluci pozorují roboty sledující čáru nebo sestavují 3D tiskárnu. 

19-20 Fotky odkrývají zákulisí počítačového kurzu Senior Internet Euro Klub určeného pro 
nejstarší občany. Kurz se pravidelně konal v učebně gymnázia Josefa Božka a v Domově seniorů 
v Českém Těšíně. 

21-22 Zaměstnankyně spolku TRIANON skartuje dokumenty a skenuje knihy na moderním 
pracovišti Digitalizace a skartace. Mimo tyto služby nabízí spolek TRIANON také digitální 
archivaci dokumentů, vše poskytuje v režimu náhradního plnění. 

23-30 Začátkem roku 2017 jsme navázali spolupráci se společností Elektrowin provozující 
kolektivní sběru elektrozařízení. Hala se tak od začátku letošního roku plní velkými spotřebiči, 
především pračkami a ledničkami. Další fotky zobrazují seznámení se s obsluhou 
vysokozdvižného vozíku a instalaci drtiče a separátoru kabelů. 

31-32 O letních prázdninách proběhla rekonstrukce haly, kde zaměstnanci třídí a separují 
odpad. Byla zarovnána podlaha, proběhlo zabetonování kanálu a zateplení pěnou. Snažíme se 
zaměstnancům zpříjemnit pracovní prostředí a zlepšit teplotní podmínky.  
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Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą” w Rybniku 

 Praca stanowi istotny element życia człowieka. Aktywne życie zawodowe pozwala  
na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz zapewnia bezpieczeństwo. Praca jest źródłem 
dochodów, tworzy płaszczyznę kontaktów społecznych, może stanowić źródło zadowolenia. 
Włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe jest także bardzo ważnym elementem 
rehabilitacji. Osoby niepełnosprawne mogą podjąć zatrudnienie w zakładach aktywności 
zawodowej, zakładach pracy chronionej, spółdzielniach socjalnych oraz  
na otwartym rynku pracy. W Polsce jednak, tylko co czwarta osoba niepełnosprawna jest aktywna 
zawodowo.  

 Brak zatrudnienia może przyczynić się do wystąpienia deficytów. Do najważniejszych należy 
zaliczyć: brak planów na przyszłość i poczucia kontroli nad swoim życiem, bierność oraz rezygnację 
z działań przy pierwszych niepowodzeniach. Natomiast osoba  
z niepełnosprawnością pracująca zawodowo, ma stworzoną możliwość nawiązywania relacji 
międzyludzkich i poprawy swojego statusu ekonomicznego. Podczas pracy osoba 
z niepełnosprawnością uruchamia umiejętności, sprawności i kształtuje nawyki. Uczy się radzenia 
sobie ze słabościami. Dla niepełnosprawnych praca to także okazja odnalezienia nowej jakości życia,  
sposób na walkę ze stereotypami, szansa na życie pełnowartościowe oraz możliwość budowania 
wiary we własne możliwości. Pracujące osoby niepełnosprawne mają utrwalony bardzo dobry obraz 
siebie jako pracownika. Do swoich atutów najczęściej zaliczają sumienność, dokładność oraz 
obowiązkowość. 

 W Rybniku funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których uczęszcza  
84 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, często powiązaną  
z niepełnosprawnością ruchową. Głównym zadaniem warsztatów jest prowadzenie terapii 
społecznej i zawodowej. Pełny sukces to podjęcie zatrudnienia przez uczestników – wymaga to 
jednak od pracodawców zrozumienia i dobrej woli. Skromna oferta na rybnickim rynku pracy 
spowodowała, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Rybniku postanowił rozpocząć starania  
o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.  

 W związku z możliwością pozyskania wsparcia w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w 
regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, 
zdecydowano utworzyć spółdzielnię socjalną w celu umożliwienia podjęcia tam zatrudnienia przez 
część podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne, które mogą utworzyć  
co najmniej dwie osoby prawne: w tym przypadku organizacja pozarządowa – PSONI   
i jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Rybnik.  

 Zarząd PSONI zwrócił się więc do władz miasta Rybnika o wykupienie i przekazanie  
na podstawie umowy użyczenia budynku o powierzchni 87 m2 przy ul. Kościuszki 55a,  
w celu uruchomienia w niej spółdzielni. Najważniejszy w realizacji pomysłu był wybór zakresu 
działań przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb mieszkańców, osób 
pracujących i uczących się w najbliższej okolicy, istniejącej konkurencji oraz możliwości lokalowych 
podjęto decyzję o wyborze działalności w zakresie usług gastronomicznych. 
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 Produkty wytwarzane i sprzedawane w spółdzielni oraz świadczone usługi będą oferowane 
przede wszystkim na rynek lokalny. W późniejszym terminie planowany jest także dowóz 
produktów do klienta. Smażalnia będzie nastawiona na produkty świeże, pozbawione ulepszaczy i 
konserwantów. Oferowane dania będą podawane na miejscu oraz na wynos. Wytwory z 
ziemniaków (placki, frytki, chipsy, zapiekanki), naleśniki, racuchy, sezonowe sałatki czy ryby będą 
główną atrakcją smażalni „Z Ikrą”. Będzie to miejsce, w którym klient  otrzyma bardzo dobry posiłek 
za stosunkową niewygórowaną kwotę i spędzi czas w miłym wnętrzu, a latem także na świeżym 
powietrzu. Nazwa „Z Ikrą” jest nawiązaniem do Rybnika, jak również kojarzy się z aktywnym 
działaniem. 

 W spółdzielni znajdzie zatrudnienie osiem osób z niepełnosprawnościami – jedna osoba  
ze stopniem znacznym, dwie ze stopniem lekkim oraz pięć ze stopniem umiarkowanym  
(w tym sześć osób ze schorzeniami specjalnymi, czyli niepełnosprawnością intelektualną),  
a także jedna osoba pełnosprawna jako menager.  

 Bardzo ważne w tym przedsięwzięciu jest finansowanie. Dotacja na utworzenie miejsc pracy 
ze środków unijnych to 120.000 zł, przewidziane jest także dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do kosztów 
wynagrodzenia w wysokości ponad 77.000 zł na rok oraz wsparcie pomostowe w wysokości 25.900 
zł na pół roku. 

Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą” to z pewnością wyzwanie dla organizatorów przedsięwzięcia: 
należy przejść szereg szkoleń, przygotować dokumentację aplikacyjną, opracować statut i 
zarejestrować spółdzielnie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak jest to także ogromna szansa 
na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.  

Już jesienią zapraszamy do odwiedzenia w Rybniku smażalni „ Z Ikrą”! 

 

Lidia Moc 
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Rybniku 

 

 

Restauracja Manufaktura Smakowitości 

Restauracja Manufaktura Smakowitości jest przedsiębiorstwem społecznym mieszczącym 
się w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 3, prowadzonym przez Fundację Zawodowo Pomagamy i 
zatrudniającym między innymi osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym.  

Podstawowym przesłaniem tej działalności jest stworzenie przyjaznych, wręcz domowych i 
rodzinnych warunków dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ich wkraczaniu na rynek pracy. 
Łącznie zespół obejmuje jedenaście osób, w tym sześć niepełnosprawnych, cztery zatrudnione na 
etacie oraz jednego ucznia w zawodzie kucharza,  
a także dwie wolontariuszki. To pozwala stworzyć naturalne warunki do rozwoju zawodowego, 
poszukiwania siebie w przestrzeni społecznej, a także umożliwia rozwijanie takich cech jak: 
wzajemny szacunek, kultura osobista, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i innych.  
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Obok rodzinnych warunków pracy osób zatrudnionych, zespół usilnie pracuje nad 
organizacją restauracji jako miejsca bardzo przyjaznego zarówno rodzinom, dzieciom, osobom 
starszym – tak, aby każdy czuł się w niej jak u siebie.  

Wszystkie produkty przygotowywane są na miejscu: przetwory owocowe i warzywne (w 
niedługim czasie zostanie przedstawiona oferta „Słoika Smakowitości”), ciasta, torty, produkty 
garmażeryjne oraz eleganckie dania obiadowe i kolacyjne. W niedzielę zaś coraz większą 
popularnością cieszą się śląskie obiady za 15 zł. Manufaktura Smakowitości nie jest restauracją taką, 
jak pozostałe. Prowadząc profesjonalną działalność gastronomiczną, prowadzi także działalność 
terapeutyczną, wychowawczą i uspołeczniającą. To ważne, aby dalej mogła funkcjonować. 

 

Beata Olszewska 
Prezes Zarządu Fundacji Zawodowo Pomagamy 
 

 
Spirála o.p.s. nabízí nejen cateringové služby 

 

Abstrakt 
Obecně prospěšná společnost Spirála poskytuje sociální rehabilitaci a zaměstnává lidi s duševním 
onemocněním v rámci Moravskoslezského kraje. Veřejnosti nabízíme cateringové služby a údržbu 
zeleně, zároveň provozujeme kavárnu v Ostravě-Porubě. Na profesionálnější úroveň v oblasti 
sociálního podnikání nás posunul akcelerační program Impact First. 
 
Klíčová slova 
sociální podnikání, Spirála o.p.s., lidé s duševním onemocněním, catering, údržba zeleně, Impact 
First, akcelerační program 
 
 Zaměřujeme se na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a 
zmírnění stigmatizace duševního onemocnění v rámci Moravskoslezského kraje. Podporujeme lidi 
se znevýhodněním, aby mohli pracovat a znovu nalézt své místo v životě. Poskytujeme službu 
sociální rehabilitace na pracovištích v Ostravě-Zábřehu a v Porubě u Oblouku. Ročně podpoříme až 
45 lidí s duševním onemocněním. Zároveň lidi se zdravotním postižením zaměstnáváme v oblasti 
cateringových služeb, údržby zeleně a úklidu. Dáváme pracovní uplatnění 23 lidem, z toho 14 
osobám se zdravotním postižením. Spirála o.p.s. byla založena v r. 2012 vyčleněním ostravské části 
ANIMA VIVA z.s. a převzala její projekty i zaměstnance. 
 
Proč to děláme? 

 Úřad práce v Ostravě evidoval k 30. 6. 2017 2458 uchazečů se zdravotním postižením a jen 
679 volných pracovních míst vhodných pro OZP, tj. 3,6 lidí na jedno volné pracovní místo. A nejsou 
zde započítání lidé s invalidním důchodem 2. a 3. st, kteří nemají povinnost být evidování na ÚP. 
My chceme vyjít vstříc této poptávce a snažíme se nabízet a rozšiřovat možnosti zaměstnávání 
speciálně pro lidi s duševním onemocněním. 

 Spirála o.p.s. poskytuje jedinečnou podporu v oblasti pracovních kompetencí lidí s duševním 
onemocněním. Proces individuální práce s uživatelem začíná rozvojem jeho sociálních a pracovních 
dovedností v rámci sociální služby. Pokračuje poradenským programem a přípravou k práci ve 
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spolupráci s Úřadem práce a následně zaměstnáním na chráněných pracovních místech. Naše 
služby jsou zároveň prospěšné veřejnosti a podílíme se tím na životě komunity. 

 Cateringové služby pro veřejnost nabízíme již několik let. Začínali jsme drobným 
občerstvením v rámci nabídky kaváren. Postupně si naše služby objednávali zástupci úřadů jako 
catering pro účastníky vzdělávacích akcí. Dnes máme zkušenost se zajišťováním cateringu na 
konference až pro 180 osob, firemních akcí i rodinných oslav, často poskytujeme občerstvení na 
akcích ostatních neziskovek a sociálních podniků jako např. pro Trianon, který nám také mnohokrát 
dal příležitost. Od března 2017 děláme údržbu zeleně pro firmu Vyncke na Frýdeckomístecku.  

 V oblasti sociálního podnikání se aktivně vzděláváme a chceme se dále profesionalizovat. To 
bylo naší motivací také pro vstup do akceleračního programu Impact First (IF) v Impact Hubu, který 
nás mnohému naučil. Projekt Nášup je naším sociálním podnikem, pod který zahrnujeme 
podnikatelské aktivity Spirály – tedy cateringové služby a údržbu zeleně. 

 Akcelerátor nám pomohl vystrčit hlavy z naší „sociální krabice“. Naučili jsme se více 
spolupracovat s dalšími organizacemi a firmami, analyzovat a vyhodnocovat naši práci. Získali jsme 
množství nástrojů a dovedností, které uplatníme v celé práci naší organizace i v sociálních službách. 
 
Nejcennější zisky z IF z hlediska našeho posunu myšlení: 

◦ TÝM JE ZÁKLAD – dobrý, spokojený a kvalitní tým, nevyhořet a dělat to, co umíme a co 
je naším cílem 

◦ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ – počítat, analyzovat, plánovat, kontrolovat, cenotvorba 

◦ MARKETING – když chci podnikat, bez marketingu to nepůjde, u nás dosud 
zanedbávaná oblast 

 
 Velice cenné pro nás také bylo networkování. Setkání s řadou skvělých lidí a mentorů, 
získání zpětných vazeb na naši práci od spousty odborníků z různých oblastí ale také od našich 
kolegů z jiných neziskovek, které nechtějí navždy zůstat ne-ziskoví. Stali jsme se vítězi třetího běhu 
Impact First a získali tím podporu od České spořitelny.  

 V současné době plánujeme navyšování chráněných pracovních míst. Ve zkušební podobě 
začínáme s šitými výrobky a chceme rozšiřovat nabízenou službu údržby zeleně. Chceme zvyšovat 
svůj dopad a využívat svých zkušeností ke zlepšení života lidí s duševním onemocněním.  

 Spirála o. p. s. je členem Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s. Oceňujeme 
podporu, které se nám díky členství dostává.  

 V roce 2017 se aktivně účastníme vzdělávacích akcí v rámci realizace projektu OP 
Zaměstnanost - Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Klastr 
nám také poskytl dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 000 Kč na podporu 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Díky této dotaci spolufinancujeme náklady na mzdu 
koordinátora provozu a drobné stavební úpravy na jednom z našich pracovišť.  

 
Zdroj: statistika ÚP 

 
Mgr. Eva Krestová 
marketing a obchod 
Spirála o. p. s. 
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Škola 21. století 
 

 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, Jablunkovská 241 má na Třinecku 
dlouholetou tradici. Působí již od roku 1950 a poskytuje odbornou pomoc dětem a žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. V současnosti – na základě novely školského zákona – 
působíme jako základní škola podle § 16, odst. 9, tzn., že nadále poskytujeme vzdělávání dětem 
a žákům od 3. podpůrného opatření (dětem a žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým 
mentálním postižením - často v kombinaci dalších vad a zdravotních postižení). 

 I když naše děti mají různé handicapy, dokážou ve škole pracovat např. s tablety, využívají 
ve výuce informační a komunikační technologie. Škola vlastní značné množství edukačních her 
a aplikací, které rozvíjejí sociální dovednosti žáků. Je nepochybné, že tyto prostředky 
významným způsobem působí na dětský vývoj – utváření osobnosti a vztahu ke světu a lidem 
kolem. Řada studií dokumentuje jejich pozitivní vliv na mozkovou činnost a akcentuje jejich 
význam v oblasti podpory kritického myšlení a kreativního řešení problémů. Některé edukační 
hry a aplikace mohou být prostředkem i pro rozvoj sociálních dovedností.  

 Dovednosti, jejichž osvojení přispívá k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, zvládání 
výzev každodenního života a promítá se i ve vztahu k vlastnímu zdraví a prevenci rizikového 
chování. Svědčí o tom vývoj výukových her, které povzbuzují přemýšlení o sobě a svých vztazích 
s okolím. Přinášejí možnost ztotožnit se s postavami příběhu, učit se pojmenovávat a vyjadřovat 
své vlastní emoce, trénovat efektivní reakce na různé sociální situace v kontrolovaném a 
bezpečném prostředí hry a usnadnit tak přenos získaných dovedností do běžného života. 
Vhodné jsou zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. děti s vysoce 
funkčním autismem, Aspergerovým syndromem či ADHD, pro které je navazování 
společenských vztahů obtížné. 

 A jak pracujeme s tablety? 

 Žáci se nejdříve učí tablet ovládat pomoci poklepu i tahu prstem na relaxačních aplikacích 
tzv. aplikacích prvního doteku. Po zvládnutí dané techniky přecházejí k druhému kroku – 
cílenému dotyku. Na jednoduchých aplikacích na rozvoj smyslového a rozumového poznání si 
osvojují koordinaci pohybů. Např. v aplikaci na rozvoj čtení určují první hlásku ve slově a 
přiřazují k ní příslušný obrázek, vyhledávají písmena, přiřazují k sobě stejná písmena a skládají 
slova z písmen podle nápovědy. Někteří používají metodu globálního čtení – přiřazování 
obrázků ke slovům. Pomoci práce na tabletu někteří zlepšují svou koordinaci pohybu jemné 
motoriky, zalíbilo se jim kreslení, tvoření obrázků z nabízených ikon podle fantazie, namlouvání 
příběhu vlastním hlasem přes mikrofon. Někteří žáci se rozmluvili díky komunikaci se zvířaty, 
opakovali jejich hlasy, napodobovali zvuk dopravních prostředků.  Každý je zapojen podle svých 
možností.  

 Používání moderních informačních a komunikačních technologií patří k jedné z metod 
speciálně pedagogické práce. Jsou mezi žáky velmi oblíbeny. Zároveň však zdůrazňujeme 
nebezpečí, které s sebou přináší internet a závislost na těchto technologiích. 

 

Mgr. Marta Labojová 
ředitelka školy 
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 
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Sociálnímu podnikání se v TRIANONU daří! 

 Spolek TRIANON má nastaveny dlouhodobé cíle a vize, jak dále rozvíjet svou sociálně-
podnikatelskou činnost, a rozšiřovat tak zdroje svých příjmů a podporovat zaměstnanost osob se 
zdravotním postižením v regionu. A co více, mnoho z těchto stanovených cílů se daří úspěšně plnit! 

 V loňském roce spolek TRIANON uspěl se svou žádostí o 
podporu ve výzvě č. 12 Integrovaného regionálního operačního 
programu a mohl tak zahájit rozsáhlou modernizaci svých dvou 
provozů "Separace pro recyklaci" a "Digitalizace a skartace", a 
tím i rozšířit paletu nabízených služeb a vytvořit nová pracovní 
místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Projekt 
s názvem "Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON", reg. 
č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114, jehož obsahem je 
navýšení produkční a personální kapacity stávajících provozů, 
spočívá v pořízení nové kompletní linky na zpracování a ekologickou likvidaci kabelů, nákupu 
vysokozdvižného vozíku a úpravách prostor provozu "Separace pro recyklaci". Část finančních 
prostředků byla využita také na doplnění nezbytného technického zařízení pracoviště "Digitalizace 
a skartace". Do modernizovaných a rozšířených provozů přijme spolek TRIANON do konce roku tři 
nové handicapované zaměstnance.  

 Nejen díky prostředkům získaným v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, ale také díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, Klastru sociálních inovací a 
podniků – SINEC, z.s. a města Český Těšín mohl spolek TRIANON v letošním roce provést rozsáhlou 
rekonstrukci výrobních prostor - zpracovatelské dílny, haly a prostoru pro umístění nové 
technologie v provozu "Separace pro recyklaci", v rámci které byla realizována nová litá podlaha a 
kompletní vnitřní zateplení výrobních prostor foukanou izolací. Pro naše zdravotně znevýhodněné 
zaměstnance to znamená výrazné zlepšení pracovních podmínek spočívající například v nižší 
prašnosti a lepším tepelném komfortu. Navíc bez těchto investic by nebylo možné plně využívat 
pracoviště i nově pořízenou technologii v plném rozsahu i v zimním období.  

 I když jsou pro nás získané dotace velmi důležité, nezapomínáme v TRIANONU ani na 
zajišťování co nejširších zdrojů vlastních příjmů. V letošním roce jsme zahájili spolupráci se 
společností Elektrowin, a.s. a REMA Systém, a.s. a zapojili se tak do národního systému kolektivního 
sběru elektroodpadu. Nově jsme tak začali přijímat k demontáži a ekologické likvidaci vysloužilá 
elektrozařízení z domácností, jako jsou pračky, myčky, sporáky, mikrovlnky a další zařízení. Objemy 
těchto materiálů jsou opravdu obrovské a zaručují nám tak stabilitu zakázek a dostatek práce do 
dalších let. Jen za prvních šest měsíců spolupráce ve zkušebním provozu v rámci národního systému 
kolektivního sběru zpracovali naši zaměstnanci 44 309 kg elektroodpadu, což pro představu je 441 
praček, 27 myček, 77 sporáků a 258 malých domácích spotřebičů. K tomu navíc přeložili 24,9 t 
chladících zařízení. 

 Neradi bychom zapomněli zmínit také úspěchy, kterých se nám podařilo dosáhnout 
v provozu „Digitalizace a skartace“. Tady se podařilo zrealizovat několik prvních zakázek skartace a 
rýsují se už také první vlaštovky pro digitalizaci dokumentů. Protože poptávka po digitalizaci stále 
roste a očekáváme další rozvoj zakázek pro příští rok, přijali jsme také do tohoto provozu novou 
zaměstnankyni, která se aktuálně zaučuje při práci na speciálních skenerech a multifunkčním 
zařízení.  

 Jsme velmi rádi, že se nám daří plnit to, co jsme si před více než 13 lety dokázali snad jen 
představit.  Zároveň doufáme, že jsme také inspirací všem začínajícím sociálním podnikům a živým 
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důkazem pro subjekty veřejné správy i soukromého sektoru, že sociální podnikání skutečně může 
být chytrým a pro všechny strany výhodným řešením nezaměstnanosti v regionu. 

 Poděkování patří zejména našim dlouhodobým podporovatelům Moravskoslezskému kraji, 
Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s., městu Český Těšín a podnikům OKD a.s., Veolia 
Průmyslové služby ČR a.s., Remarkplast s.r.o., Třinecké železárny, a.s., autoservis Paskov – Martina 
Kožušníková, autoservis Těrlicko, kteří dávají Trianonu zakázky a tím i práci našim zaměstnancům. 

 

Ing. Tereza Baginská 
vedoucí projektové sekce 
TRIANON, z.s. 
 

Projekt "Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON", reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114 je 
spolufinancován Evropskou Unií, z prostředků Evropského Fondu Regionálního Rozvoje v rámci 
Integrovaného Regionální Operačního Programu. 

Realizace modernizace provozů sociálního podniku TRIANON byla realizována za finančního přispění 
Moravskoslezského kraje, Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. a města Český Těšín 

 

   

 
 

Výstava „Design ve veřejném prostoru historických měst“ 
Místa všem otevřená 

Varšava 
Muzeum polských Židů Polin 

Toto místo fungující již několik měsíců je dobře připraveno pro návštěvy osob s různými druhy a 
stupni postižení prostřednictvím realizace cyklu aktivit pod názvem „Otevřené muzeum — program 
pro osoby se zdravotním postižením“. Potíže nezpůsobuje samotný vstup do muzea a následně ani 
využití jeho nabídky — architektura budovy je k uživateli přátelská, např. stupně schodiště jsou 
kontrastně značeny, na jednotlivá patra lze vyjet výtahem, na každém patře jsou dostupné záchody 
přizpůsobené potřebám tělesně postižených. 
Pro nedoslýchavé byla nainstalována indukční smyčka, dostupní jsou také audio průvodci se 
zvukovou stopou pro prohlídku stálé expozice a obrazovkou, na níž lze sledovat překladatele polské 
znakové řeči. Dále pak u pokladen v hlavním vestibulu byl nainstalován terminál s online 
překladatelem polské znakové řeči umožňující komunikaci mezi personálem muzea a sluchově 
postiženými. Místo je také přizpůsobeno pro nevidomé, jež mohou používat tyflografiky 
prezentující některé objekty, jež jsou součástí stálé expozice. Muzeum zajišťuje možnost vstupu s 
vodícím psem do všech prostor dostupných pro návštěvníky. 
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Zkušenosti bez omezení 

Dostupnost znamená vytvořit pro lidi s různými druhy postižení možnost samostatného cestování 
a poznávání nových míst, tedy jednoduše vytvořit nástroje pro lepší pohyb ve vlastním městě. Jedná 
se o usnadňování například přístupu k informacím, plánům a mapám. V neposlední řadě se jedná 
také o využití technologií s cílem zajištění bezpečnosti a pocitu pohodlí v nově poznaném místě a 
často navštěvovaných prostorách. 
 
Augsburg 
Světelná signalizace pro uživatele chytrých telefonů 

V mnoha městech ve světe se zavádí zákaz používání chytrých telefonů při přecházení silnice. 
Chodci v německém Augsburgu přecházející přes tramvajovou trať již nebudou muset odtrhnout 
oči od obrazovky svého přístroje. Myšlenka specializovaného osvětlení byla odpovědí na dopravní 
nehodu, když v Mnichově pod koly tramvaje zahynula chodkyně při manipulaci se svým telefonem. 
Systém informování používaný v Augsburgu funguje následujícím způsobem — přímo na přechodu 
je nainstalována signalizace, jež informuje o červeném světle. Uživatelé telefonů se nemusejí 
rozhlížet na obě strany nebo nahoru, jelikož signalizace ve formě pulzujícího červeného světla byla 
umístěna přímo pod nohama chodců. Díky tomu dokonce osoby neustále zírající na displej telefonu 
mají možnost spatřit varovný signál a nevkročit na silnici. 
 
Bath 
Městský informační systém 

Bath je jediné místo svého druhu ve Velké Británii — úplně celé se nachází na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. V gregoriánské době bylo populárním rekreačním střediskem. Z toho období 
pochází mnoho budov, jež jsou vizitkou města a jež ročně navštíví téměř milión turistů. Nicméně 
myšlenka vytvoření komplexního informačního systému v Bath vzbudila kontroverze — někteří 
vlivní lidi vnímali jakoukoliv změnu jako kulturní vandalismus. Velmi ambiciózního úkolu navržení 
systému, jenž splňuje potřeby dnešních uživatelů, ale zároveň respektuje dědictví historického 
centra, se ujalo studio PeasonLloyd. Návrháři se inspirovali geometrickými formami architektury 
18. století. Odkazovali na období v dějinách Bath, kdy bylo vnímáno jako ukázkové město epochy 
renesance. Poukazovali také na řadu symbolů z tohoto období, takových jako kompas, čočka, 
hodiny. Proto také návaznost na kruhovou formu, což navíc odráží lokalitu Bath — město se nachází 
v údolí řeky Avon obklopené kopci. Ve výsledku vznikly kruhové mapy vložené do bronzových bloků 
korespondujících s architekturou, která je obklopuje. Systém doplňují lavice, odpadkové koše, 
sloupky, stojany na kola, kašny. Tyto elementy jsou vyráběny z místního kamene a střešní břidlice, 
což snižuje náklady na jejich výměnu nebo doplnění nových kusů. 
 
Výstava se uskutečnila v rámci projektu „Cestovní ruch pro všechny“ a byla spolufinancována 
Mezinárodním visegrádským fondem. 
 
Anna Palka 
projektová manažerka 
EGTC TRITIA | www.egtctritia.eu  
Zamkowa 3a 
43-400 Cieszyn, Poland 
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Environmentální pilíř sociálního podnikání v Trianonu 
 

 Sociální podnik TRIANON již od počátku svého vzniku stojí na třech základních pilířích – 
ekonomickém, sociálním a environmentálním. Mimo aktivní podporu integrace zdravotně 
znevýhodněných spoluobčanů do pracovního procesu a ekonomicky udržitelné podnikání 
v programech „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“ se výrazně zaměřujeme také na 
environmentální stránku. 

 Environmentální pilíř je pro místní komunitu jistě „nejviditelnější“ ze strany aktivit spolku 
TRIANON, jenž každoročně pořádá pestré ekologické a edukační aktivity pro děti a mládež 
zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu vědy a techniky. 

 Za významnou aktivitu považujeme mezinárodní studentskou konferenci „Obnovitelné 
energetické zdroje v teorii a praxi“ střídavě se konající na české a polské straně. Studenti SŠ a VŠ 
zde vystupují s prezentacemi na obnovitelnou energii a s výstavou funkčních modelů. Cílem 
konference je motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů a spojit školy technického směru 
se zaměstnavateli v regionu, aby tito nabízeli pracovní příležitosti absolventům a zabránili tak jejich 
odchodu z regionu, s čímž se Moravskoslezský kraj v současné době potýká. 

 Prostřednictvím mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát, určené žákům do 15 let a 
studentům do 18 let, chceme v mladých lidech probouzet zájem o poznání globálních jevů 
negativně ovlivňujících životní prostředí. Vedeme je k ochraně přírody a k uvědomění, že jsme 
všichni její součástí. 

 Studentům nabízíme také možnost 2týdenního prázdninového přivýdělku v dílnách 
Trianonu, kde společně s našimi zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci rozebírají kancelářskou 
techniku a třídí plasty. V závěrečný den praxe si studenti pod dohledem doc. Horáka – pedagoga z 
ostravské VŠB – vyrobí kolektor a podrobně se seznámí s konstrukcí, instalací a účinností solárních 
panelů. Tato akce je veřejně přístupná. 

 V roce 2015 jsme rozjeli technický kroužek pro žáky a studenty z okolních ZŠ a SŠ. Kroužek 
se koná pravidelně v průběhu školního roku v laboratoři Společného výzkumného a monitorovacího 
centra (SVMC) při spolku TRIANON a je veden doktorandy z fakulty elektrotechniky a informatiky 
VŠB-TUO. Účastníci letošního kroužku se naučili sestavit 3D tiskárnu, moderní stavebnice LEGO® 
Mindstorms a roboty. 

 Pořádáme i dílenské workshopy, exkurze a dny otevřených dveří pro třídy místních škol a 
DDM. Kluci a holky se zabaví rozebíráním kopírek, tiskáren a počítačů, vyplňováním znalostních 
kvízů a poslechem zajímavých přednášek doc. B. Horáka. Starší účastníky seznámíme s fungováním 
ostrovního systému energetické nezávislosti instalovaného v prostorách SVMC. 

 K ochraně životního prostředí přispívá spolek TRIANON sice jen lokálně, ale zato významnou 
měrou díky ekologickému výrobnímu programu a rovněž pořádáním environmentálních aktivit. 
Jsme zběhlí v separaci elektroodpadů a hlavně vedeme mladé lidi k ekologickému cítění. Protože co 
se v mládí naučíš, jen tak nezapomeneš. 

 

Ing. Tereza Kawuloková 
vedoucí sociální sekce 
TRIANON, z.s. 
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Osoba pečující – opomíjená skupina ve vztahu k sociálnímu podnikání 

Abstrakt 
Pečující a práce. Je péče práce? Je nutno pečující zvýhodnit v zaměstnání? Pečující jako cílová 
skupina sociálního podnikání. Nyní ano, budoucnost je ve změně přístupu. Zviditelnění 
existence znevýhodněné skupiny. 

Klíčová slova 
Unie pečujících, laický pečující, pečující o závislé členy domácnosti, znevýhodněná osoba, 
sociálně znevýhodněná fyzická osoba, sociální podnikání. 

 

 Ve společnosti je dlouhodobě přítomna skupina lidí, jejichž zájmy jsou opomíjeny, 
neřešeny a nevnímány. Tou skupinou jsou lidé pečující. Lidé, kteří v domácím, tedy přirozeném 
prostředí, umožňují nejlidštější způsob žití osobám se zdravotním problémem takového 
rozsahu, že bez účasti dalšího jedince by nebyly schopny samostatné existence. Tato skupina 
vykonává práci fyzicky i psychicky velmi náročnou bez nároku na finanční odměnu. Zastupuje ji 
Unie pečujících, z.s. Organizace, která si klade za cíl v raném období svého působení změnit 
postoj veřejnosti a státu k pečujícím, akceptovat jejich důležitost pro společnost a dodat jim 
náležité důstojnosti. V současné době jsou pečující největším, ale nevnímaným sponzorem 
sociální politiky státu.  

 Ve vztahu k sociálnímu podnikání se začínají objevovat náznaky, že i o skupině pečujících 
se začne uvažovat jako o skupině znevýhodněné. Při tvorbě zákona o sociálním podnikání je 
pečující o závislé členy domácnosti uveden jako jedna z položek definovaných 
znevýhodněných osob a to v kategorii sociálně znevýhodněné fyzické osoby. Připuštění 
začlenění pečujících mezi osoby znevýhodněné nabídne možnosti nejen pro samotné pečující, 
ale i pro sociální podniky, které jsou svou podstatou schopny přizpůsobit pracoviště i dobu jejího 
vykonávání okolnostem provázejícím péči. V současné době se s pečujícím v této pozici 
nepočítá a podniky, zaměřující se sociálním směrem, jim zaměstnání nenabízí. Praxe je taková, 
že tuzemské úřady nepracují s pečujícími jako skupinou, zasluhující si pomoc – o pečující 
nepečuje nikdo.  

 Vzhledem k vývoji společnosti se bude skupina laických pečujících stále rozrůstat. Bez 
podpory ze strany státu, bez podpory zaměstnavatelů, kteří budou schopni přizpůsobit se 
specifickým potřebám, se zúží skupina ekonomicky aktivních o další jedince, jejichž schopnost 
pracovat není dotčena, je pouze limitována podmínkami souvisejícími s péčí. Unie pečujících 
vítá rozšíření definované skupiny a vnímá jej jako jeden z prvních pozitivních kroků k uchopení 
problematiky zaměstnávání pečujících. Cílovou představou je ale společnost, která bude 
schopná takové variability v nabízených pracovních příležitostech, že nebude nutno, aby tato 
místa byla podporovaná centrálně. Společnost, která si uvědomí práci pečujících, ji vytáhne 
z ilegality a ocení.  

 

Zdenka Černá a Mgr. Roman Herink 
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Trianon z pohledu nové zaměstnankyně 

 

 Od srpna jsem jako čerstvá absolventka obchodní akademie nastoupila do spolku 

TRIANON na pozici administrativní pracovnice. Jako OZP jsem ráda za existenci sociálního 

podniku zaměstnávajícího víc než 50 % pracovníků se zdravotním znevýhodněním, kde 

nacházím uplatnění v programu Digitalizace a skartace. Obeznámila jsem se se skenováním a 

kopírováním dokumentů na multifunkčním zařízení Xerox, s digitalizací knih, novin a časopisů 

na knižním skeneru BookEye, s vytěžováním textu z naskenovaných dokumentů pomocí OCR 

skeneru a s likvidací vyřazených listin na skartovači. 

 Navštívila jsem dílnu, kde v pracovním programu „Separace pro recyklaci“ zaměstnanci 

ekologicky likvidují, demontují a separují díly vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, 

plastů, kabeláže a plošných spojů. Kompletují a balí výrobky. Byla jsem svědkem, kdy si 

TRIANON pořídil drtič kabelů, který podle mého názoru přispěje k inovaci podniku. 

 Překvapuje mě, kolik aktivit může mít jeden sociální podnik. Např. jsem se v rámci 

ekologické edukace zapojila do workshopu zaměřeného na technické vzdělání a manuální 

zručnosti, kde jsme provázeli děti z DDM. Ty demontovaly pračku, tiskárnu, stavěly a 

programovaly roboty z lega, seznámily se zásadami recyklace a vším, čím se spolek zabývá. 

Dobrovolníci se mohli přihlásit do technického kroužku ve Společném výzkumném 

monitorovacím centru (SVMC) v prostorách spolku ve spolupráci VŠB-TUO. Účastnila jsem se 

hodnocení exponátů s ekologickým motivem přihlášených do mezinárodní výtvarné soutěže 

Ekoplakát. Líbily se mi originální nápady soutěžících. Spolek dále organizuje aktivity Senior 

Internet Euro Klub, studentskou praxi, mezinárodní konferenci Bez Bariér Bez Hranic aj. 

 Díky realizaci projektu zaměřeného na inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON 

věřím, že se sociální podnikání v TRIANONU bude úspěšně rozvíjet. Nejsem zde dlouho, mám se 

ještě mnoho co učit. Budu se snažit být přínosem pro spolek. Zatím jsem spokojena, práce mě 

baví, uvidím, co bude dál. 

 

Jana Rybová 
zaměstnankyně  
Digitalizace a skartace 
TRIANON, z.s. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku pracy w kontekście zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych z zastosowaniem norm ISO 

 

 Jednym z najistotniejszych przeszkód stojących przed świadomym i efektywnym 
rozwojem zawodowym osób niepełnosprawnych jest zdobycie kierunkowego wykształcenia i 
odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej na określonych 
stanowiskach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna część z tych osób zdobywała kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe w poprzednim systemie edukacyjnym, w znacznym stopniu 
ograniczającym ich wybór ścieżki edukacyjnej do kształcenia w podstawowych (dziś już prawie 
w pełni zautomatyzowanych lub zbędnych) zawodach. W związku z uprzedzeniami społecznymi 
wielu z nich rezygnuje z dalszej edukacji na wczesnym etapie kształcenia, lub ma kłopoty z 
rozwijaniem zdolności interpersonalnych3. W rezultacie całokształtu poziomu integracji 
społecznej i systemu różnych etapów edukacji oraz możliwości ogólnego rozwoju, osoba 
niepełnosprawna zdobywając wykształcenie w szkole, która jest dla niej dostępna, a nie w 
takiej, która spełniałaby założone dążenia i oczekiwania4. 

 Bardzo szeroko omawia się kwestie dostępu do edukacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, stwarzania im coraz większych możliwości rozwoju i integracji. 
Przedsiębiorcy mający możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej często nie tyle nie mają 
dostępu do informacji o praktycznych przesłankach przyjęcia do organizacji osoby 
niepełnosprawnej, co boją się jak taka decyzja wpłynie na efektywność funkcjonowania ich 
organizacji. Doradztwo prawne i organizacyjne w zakresie rekrutacji oraz rozliczania czasu 
pracy, podatków i wynagrodzeń osób niepełnosprawnych są powszechnie dostępne. Nawet, 
jeśli procedury związane z zatrudnieniem i pracą osób niepełnosprawnych są zbyt zawiłe lub 
czasochłonne dla pracodawcy, na rynku funkcjonują organizacje, które można zatrudnić na 
podstawie outsourcingu. Jednak przedsiębiorcy wolą uiszczać opłaty związane z brakiem 
pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, niż narażać swoją firmę na koszty, zarówno 
finansowe, jak i organizacyjne. Badania rynkowe wskazują, iż przedsiębiorcy, którzy mają 
podobne obawy, a nie zatrudniają (obecnie ani wcześniej) osób niepełnosprawnych, najczęściej 
nie biorą udziału w szkoleniach na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Wynika z tego, że edukacja i doświadczenia w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi mają 
ogromny wpływ na zmiany w postawie oraz polityce zatrudnienia osób niepełnosprawnych5. 

 Postrzeganie roli osób niepełnosprawnych w społeczeństwie z biegiem lat ewoluuje. 
Dużą rolę w tym zakresie spełniają uchwały i regulacje prawne. Kluczowa jest inicjatywa dająca 
początek nowej klasyfikacji, opierającej się na biopsychospołecznym rozpatrzeniu 
niepełnosprawności, wydaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1997 roku. 
Koncepcja ta zakłada, iż niepełnosprawność nie jest wyłącznie właściwością danej osoby, ale 
                                                 
3Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. 
Część 2 z 6. Perspektywa osób niewidomych i niedowidzących. Pentor Reaserch International , s. 18-20. Dostępny pod 
linkiem [dostęp 09.08.2017.]: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/r/7778_Raport_CZESC_2z6_N_wzrokowo_final.pdf  
4 Lejzerowicz M.: Dostępność i użyteczność w Polsce różnych form edukacji powszechnej oraz ich wpływ na proces integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób 
niepełnosprawnych w Polsce . Moduł 1, s. 4-6. Dostępny pod linkiem [dostęp: 09.08.2017.]:  
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-
content/uploads/1_3_06_1_raport_ekspercki_polozenie_zbiorowosci_ONS_w_PL_modul_I_Lejzerowicz.pdf  
5 Witkowski J.: (Nie)korzystne zatrudnianie. Strona www: PolskaOrganizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 
Dostęp pod linkiem [dostęp online: 11.08.2017.]: 
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31432  

http://www.ostrianon.cz/
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/r/7778_Raport_CZESC_2z6_N_wzrokowo_final.pdf
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/1_3_06_1_raport_ekspercki_polozenie_zbiorowosci_ONS_w_PL_modul_I_Lejzerowicz.pdf
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/1_3_06_1_raport_ekspercki_polozenie_zbiorowosci_ONS_w_PL_modul_I_Lejzerowicz.pdf
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31432


www.ostrianon.cz | 44 
 

również zbiorem uwarunkowań środowiskowych, zarówno fizycznych, jak i społecznych, 
będących źródłem problemów i barier w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. Nie mniej 
znaczący wpływ na kształtowanie międzynarodowej polityki społecznej wobec osób 
niepełnosprawnych ma przyjęta w 2006 roku Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych, wpływająca w znacznym stopniu na zwiększenie możliwości 
korzystania osób niepełnosprawnych z szeroko pojętych praw człowieka oraz podstawowej 
wolności na równi z innymi ludźmi. Władze polskie podpisały konwencję 30 marca 2007 roku, a 
ratyfikowania w 2012 roku, ugruntowując tym samym miedzy innymi zmiany w regulacjach o 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W Polsce podstawowe prawa osób niepełnosprawnych 
gwarantowane są w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Osoby niepełnosprawne objęte 
są prawem do niedyskryminacji w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym, a władze 
publiczne zobowiązane są do zapewnienia szczególnej opieki osobom niepełnosprawnym. 
Znaczący wpływ na politykę zatrudnienia ma także Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 
roku, zapewniająca osobom niepełnosprawnym prawo równouprawnienia na otwartym rynku 
pracy. Osobnym polskim aktem prawnym regulującym prawa, obowiązki i sankcje związane z 
funkcjonowaniem na rynku pracy między innymi osób niepełnosprawnych, jest Kodeks Pracy z 
1974 roku. Zgodnie z ustawą dyskryminacja w zatrudnieniu w jakiejkolwiek formie między 
innymi wobec osób niepełnosprawnych jest niedopuszczalna. Przepisy te uzupełnia ustawa z 
dnia 22 sierpnia 1997 roku o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób 
Niepełnosprawnych, zawierająca definicje i klasyfikacje niepełnosprawności, zapewnienie 
obowiązku eliminacji barier związanych ze zdobywaniem edukacji i kwalifikacji zawodowych. 
Ustawa ta reguluje miedzy innymi przepisy dotyczące dokonywania miesięcznych wpłat 
pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, warunków ulg 
lub zwolnienia z tego obowiązku6. 

 Ekonomia społeczna z założenia opiera się na stawianiu celów kreujących jakość życia 
społecznego, oraz wzmacniających strukturę społeczną, która jest nastawiona na eliminacje 
marginalizacji osobistej i zawodowej w każdej grupie społecznej jak najbardziej efektywnymi 
metodami, które pozwalają osiągnąć zamierzone efekty przy maksymalnej eliminacji strat 
zasobowych i finansowych, redukując koszty przedsięwzięć do minimum. Buduje się wiec 
strategie wykorzystując narzędzia ekonomiczne do realizacji celów społecznych7. Jednym z 
narzędzi ekonomicznych efektywnie wspierających realizowanie założeń ekonomii społecznej 
jest norma ISO 26000, systematyzując praktyczne przesłanki szeroko pojętej społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Norma ta jest popularną wśród przedsiębiorców wykładnią 
podejmowania odpowiedzialności za wpływ ich decyzji na środowisko i społeczeństwo. 
Obejmuje miedzy innymi walkę o prawa człowieka, a co za tym idzie aktywizacje zawodowa 
osób niepełnosprawnych8. Bardzo ważnym elementem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
na jakimkolwiek stanowisku, jest przystosowanie stanowiska pracy do jego indywidualnych 
potrzeb w taki sposób, aby umożliwić funkcjonowanie w pracy zawodowej i wspierać 
                                                 
6Giermanowska E.: Zatrudniając niepełnosprawnych Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy . 
Kraków 2014, s. 41-5. Dostępny pod linkiem [dostęp online: 09.10.2017.]: http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-
content/uploads/ksiazka_zatrudniajac_niepelnosprawnych_dobre_praktyki.pdf  
7 Komorska M.: Rola ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakład Socjologii Medycyny i 
Rodziny, str. 3.. Dostep pod linkiem [dostep online: 16.08.2017.]: http://fundacjakiscis.pl/wp-
content/uploads/2016/01/Rola-ekonomii-spo%C5%82ecznej-w-aktywizacji-zawodowej-os%C3%B3b-
niepe%C5%82nosprawnych.pdf  
8 ISO . Strona www. Kapital spoleczny dla gospodarki. Dostep pod linkiem [dostep online: 16.08.2017.]: 
http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000  
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efektywność działań procesu wykonawczego9. Wybrane normy ISO traktujące o technicznych 
wytycznych dostosowania stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych ruchowo jest 
zawarta w tabeli 1. W przypadku wprowadzania w przedsiębiorstwie norm ISO, na których 
opiera się oprzyrządowanie, w szczególności jeśli chodzi o dostosowywanie warunków 
bezpieczeństwa i usprawnień dla osób niepełnosprawnych należy zwracać uwagę na system 
monitorowania i kontroli, opartym na koncepcie Total Quality Management (TQM) oraz 
ciągłego doskonalenia. Źródłem tych przesłanek są ciągle zmieniające się czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne w organizacji, które muszą być dokładnie monitorowane, aby uniknąć zagrożeń i 
marnotrawstwa10. Dla sprawnego działania systemów zarządzania konieczna jest integracja 
procesów w różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem w ramach systemu, który musi 
być przystosowany do konkretnej organizacji. Oznacza to działania realizowane w określonej 
sekwencji, gdzie koniec jednego z procesów ma być początkiem przynajmniej jednego osobnego 
procesu w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone cele organizacyjne o określonym i 
akceptowalnym przez klienta docelowego rezultacie końcowym. Te właśnie procesy, zgodne ze 
strategią i polityką organizacji oraz przyjętymi normami tworzą system zarządzania 
przedsiębiorstwem11. Powodzenie zintegrowanego systemu zarządzania zależy między innymi 
od systemów komunikacji między wszystkimi pracownikami organizacji oraz partnerów 
biznesowych oraz klientów. 

 

Anna Kumor 
studentka 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

Unika Morava, s.r.o. 
 
Unika Morava, s.r.o. je sociální firma nabízející komplexní služby v oblasti zpracování účetnictví, 
daňové evidence a mzdového účetnictví.  
 Jsme mladá a dynamická společnost, která si zakládá na kvalitě poskytovaných služeb, 
seriózním přístupu k zákazníkům a naplňování principů sociálních firem. Jako sociální firma 
sledujeme vedle podnikatelských cílů, také společensky prospěšné cíle a tím je především 
podpora osob se zdravotním postižením v rámci pracovní integrace.  
 Dlouhodobým cílem společnosti Unika Morava, s.r.o. je vytvářet vhodná a důstojná 
pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, rozvíjet jejich profesní potenciál, zvyšovat 

                                                 
9 Stanowisko pracy - adaptacja do możliwości zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Strona www. Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Panstwowy Instytut Badawczy. Opracowane na podstawie: Kurkus-Rozowska B.: Stanowisko pracy - 
adaptacja do możliwości zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Dostep pod linkiem [dostep online: 16.08.2017.]: 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tre
sc_root_id=25067&html_tresc_id=25451&html_klucz=19558&html_klucz_spis  
10 Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Kobylińska U.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem 
pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, str. 196 ISBN 978-83-62582-21-1.  
11 Cierpioł A.: Integracja systemów zarządzania na poziomie zarządzania procesowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Humanitas.Zarządzanie, Dąbrowa Górnicza 2015, str. 128-129. Dostępne pod linkiem [dostęp online: 19.08.2017.]: 
http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_2015%20podz
ielone/cierpiol.pdf  
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prestiž práce osob se zdravotním postižením, naplňovat principy sociálního podniku a zvyšovat 
povědomí veřejnosti o přínosech sociální ekonomiky. 
 Společnost se také hlásí k myšlence komunitní podpory lidí. V oblasti zaměstnávání 
garantuje zaměstnávat minimálně 40 % zdravotně postižených osob na trhu práce z celkového 
počtu zaměstnanců společnosti. Dále deklaruje podporu komunitním, sociálním a vzdělávacím 
projektům zakladatele společnosti, které napomáhají těmto cílovým skupinám v integraci do 
společnosti. 
 Společnost se zavazuje část svých zisků (nejméně 51 %) reinvestovat do podpory 
integrace znevýhodněných skupin občanů společnosti, podpořit tak výše uvedené programy a 
přispívat k naplňování myšlenek sociálního podnikání. Zisk je rovněž přerozdělován ve prospěch 
udržení a dalšího rozvoje společnosti a není cíleně určen k odměňování společníka. 
 V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a 
pracovně-právních principů. 
 Společnost se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl zajištěn 
jejich přístup k informacím, tak aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně 
růstu úrovně jejich vzdělávání a pracovních dovedností. Zaměstnanci jsou během zkušební doby 
seznamováni se strukturou společnosti a jejího řízení, přehledem jednotlivých pozic a 
možnostmi jejích dosažení, náplněmi práce, možnosti úvazků, mzdovými předpisy, jakož i s 
možnostmi výběru benefitů a participací na chodu společnosti. 
 Zaměstnanci mají možnost dále např. podávat stížnosti, své náměty a připomínky dle 
zavedených vnitřních směrnic. Ve společnosti pravidelně probíhají šetření, která slouží ke 
zjištění aktuální situace mezi zaměstnanci, naplňováním jejich zaměstnaneckých potřeb a 
poměrů a vztahů uvnitř společnosti. 
 Společnost využívá za účelem svých podnikatelských aktivit především lokálních zdrojů, 
navázaných partnerství s místními dodavateli, organizacemi, apod., usiluje o rozvoj spolupráce 
s místní samosprávou a rovněž o začlenění do struktur komunitního plánování ve městě Karviná. 
Svými aktivitami chce napomáhat rozvoji služeb v uvedeném městě a v celém okresu Karviná. 
 Společnost také usiluje o naplňování závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské 
aktivity provozuje tak, aby jej co nejméně zatěžovala. 
 Společnost byla založena v roce 2012, v současné době zaměstnává 6 zaměstnanců, 
z toho 5 zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením. Zakladatelem a jediným vlastníkem 
společnosti Unika Morava, s.r.o. je UnikaCentrum, z.ú., nezisková organizace s více než 15letými 
zkušenostmi v oblasti poskytování sociálních služeb a provozování sociálního podnikání.  
 Díky podpořenému projektu na marketingové aktivity ve výši 50.000 Kč držíme první 
místo na internetové dotazy ve vyhledávání www.seznam.cz a to v oblasti účetnictví Karviná, 
Havířov, Orlová a Ostrava. Dále máme k dispozici dvě reklamní plochy na frekventovaných 
místech o velikosti cca 5 x 3 metrů na 3 měsíce. Marketingové aktivity společnosti byly 
podpořeny Moravskoslezským krajem prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků – 
SINEC, z.s. 

 

Ing. Martina Jelínková 
obchodní zástupkyně 
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Co se skrývá pod zkratkou SIEK? 

 

 Tato zkratka mne provází už více než desetiletí a pod jejím pojmem se skrývá počítačový 
kurz vedený studenty českotěšínského gymnázia, kteří v pozici lektorů bezpečně provázejí 
seniory světem internetu a počítačů. Senioři často patří do skupiny netknuté touto technologií, 
a co je nenaučí synové či dcery, vnuci nebo vnučky, doženou u nás. Vítání jsou všichni, zkušenější 
i úplní začátečníci.  

 Mezigenerační dialog živě probíhající za monitory je prospěšný oběma stranám, studenti 
trpělivě vysvětlují zástupcům nejstarší generace, jak kromě toho nejdůležitějšího – zapnutí 
počítače, postupovat např. při založení mailové schránky, odesílání mailů příbuzným nebo 
kamarádům a jak najít pomocí správných klíčových slov zadaných do vyhledávače přesně tu 
informaci, kterou hledají. Senioři postupem času zjistí, že pracovat s počítačem není taková 
věda, jak se většina z nich zprvu bála. Těší je také, že jsou se svými blízkými žijícími na druhé 
straně zeměkoule v kontaktu alespoň na sociálních sítích. 

 V minulém školním roce 2016/2017 
se kurz SIEK konal pravidelně ve středy a 
čtvrtky v učebně gymnázia Josefa Božka na 
Frýdecké ulici a v Domově seniorů v Českém 
Těšíně, s nimiž si pochvalujeme příjemnou a 
dlouhodobou spolupráci. Kurzu se zúčastnila 
třicítka seniorů a střídavě celkem 10 lektorů. 
Tuto aktivitu dlouhodobě podporuje město 
Český Těšín, jemuž bych ráda poděkovala i 
jménem všech dosavadních účastníků SIEK. 

 

Dana Vojnarová 
vedoucí ekonomické sekce 
TRIANON, z.s. 
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Sociální ekonomika aneb prezentace Moravské vysoké školy Olomouc a 
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej Bielsko-Biała ve Štrasburku – inspirace 

Trianonem, z.s. 
 

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. – Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. – Dr. Iwona Kloska 
 

Moravská vysoká škola Olomouc – Wyżsa Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna 
Bielsko-Biała 

 

Klíčová slova: sociální podnikání, sociální ekonomika, bariéry rozvoje, osoby se zdravotním 
postižením, projektová realizace, TRIANON, z.s., Moravská vysoká škola Olomouc – Wyżsa 
Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała 
 

Úvod 

 Moravská vysoká škola Olomouc a Wyżsa Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała 
realizují již třetím rokem mezinárodní projekt pod názvem „Zapojení Moravské vysoké školy 
Olomouc a Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej v Bielsko-Biała do projektu Bez 
Bariér Bez Hranic® ve vztahu k pomoci osob se zdravotním postižením“, v jazyce anglickém pod 
názvem „Involvement of the Moravian University College Olomouc and the University of 
Economics and Humanities in Bielsko-Biała to the program Without Barriers Without Borders® 
and help persons with disabilities“.  
Reg. č. WSEH: 0001/WSEH/2015/IP.  
 

Úloha TRIANON, z.s. 

 Spolupráce obou vysokých škol přináší dlouhodobě vysoce pozitivní efekt, dlouhodobě 
spojený se zájmem o zkoumanou oblast. Inspirace pro řešení z pohledu jednotlivých aspektů 
v kontextu pomoci lidem se zdravotním postižením trvá z důvodu spolupráce již 15 let a 
poskytuje ji 15. konference BBBH díky organizaci spolku TRIANON. Obě instituce se rozhodly 
TRIANON, z.s. v rámci konference ocenit hned v první i druhý den konference několika 
netradičními dárky – 15 let realizace konference stojí za pořádnou oslavu. 
 

Sociální ekonomika v projektovém partnerství 

 Úspěchy obou vysokých škol (v České republice i v zahraničí) i projektů a pedagogů 
samotných jsou spojeny s úspěchem TRIANON, z.s. Samozřejmě, vždyť inspirace je základem 
nejen výborné spolupráce, ale i vzájemných pozitivních vazeb. 
 Projekt se zabývá výzkumem v oblasti malých a středních podniků v České republice a 
v Polsku. Pozornost je zaměřena na možné bariéry rozvoje malého a středního podnikání v obou 
státech ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Teoretická část je věnována významu 
MSP pro obě ekonomiky – sociální ekonomiky. Navazuje výčet a deskripce vybraných aspektů 
kvality podnikatelského prostředí s důrazem na determinaci bariér rozvoje malého a středního 
podnikání. V praktické části výzkumu jsou uvedeny návrhy možností na odstranění zjištěných 
bariér včetně realizace informačního centra a praktické pomoci pro osoby se zdravotním 
postižením. 
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Dílčí cíle projektu: 

 Ve výzkumu je kladen důraz na determinaci a odstranění bariér rozvoje sociální ekonomiky a 
sociálního podnikání, zejména malého a středního podnikání ve vztahu k osobám se 
zdravotním postižením. 

 K těmto bariérám lze zařadit především legislativní, technickoekonomické, finanční, sociální, 
společenské, daňové a účetní bariéry, dále informační bariéry, technologické i případně 
jazykové bariéry, vliv jiných zemí, vliv profesních skupin, nacionální aspekty.  

 Dále budou uvedeny návrhy možností na odstranění zjištěných bariér včetně realizace 
informačního centra a praktické pomoci pro OZP. 

 Vymezení současného stavu fungování sociálních podniků a doporučení k jeho rozvoji – 
determinace a analýza sociální ekonomiky a sociálního podnikání včetně determinace bariér 
rozvoje MSP v podmínkách České republiky a Polska a vazbě na společenskou odpovědnost 
podniků. 

 Zapojení pedagogů obou VŠ, studentů prezenčních, kombinovaných, bakalářských, 
magisterských i doktorských studií je velký bonus a mezinárodní tým je skvělý. 

 

Závěr 

 Projekt je úspěšně oponován každý rok a 
realizuje se i v současném období roku 2017. Za 
zmínku jistě však stojí prestižní prezentace dne 17. 
5. 2017 na půdě Evropského parlamentu zkoumané 
problematiky ve Štrasburku na pozvání sociologa 
prof. Kellera. 
 Další témata přednesená doc. Sikorovou s 
jednotlivými účastníky na jednáních, brífinku i 
neformálních diskusích se rovněž dotýkala rozvoje 
Moravské vysoké školy Olomouc v kontextu 
aktuálních legislativních úprav, specifik neziskových 
organizací a možnosti rozvoje ve vazbě na další studia a mezinárodní spolupráci s ostatními 
školami, s neziskovými subjekty a s TRIANON, z.s. díky letitým vazbám a zkušenostem, pomoc 
osobám se zdravotním postižením a možnosti jejich zapojení do studijního a pracovního 
procesu apod. 
 
Přeji všem účastníkům konference hodně zdraví, radosti, optimismu a elánu. 
 
 
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
Moravská vysoká škola Olomouc 
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Obdarovali jsme 
 

  Každoročně zakončujeme mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
obdarováním dětí a mladých lidí edukační nebo zdravotní pomůckou ke snadnějšímu 
překonávání překážek v životě způsobených jejich zdravotním handicapem. 
 V rámci 14. mezinárodní konference jsme na městském úřadě v Českém Těšíně předali 
Stelince Štrossové šek na zdravotní rehabilitace za přítomnosti starosty Ing. Víta Slováčka. 
Společně s personálním ředitelem Třineckých železáren Ing. Ivem Žižkou jsme udělali radost 
sadou stavebnic na podporu rozvoje koordinace a motoriky dětem ze stacionáře Paprsek v 
Třinci. Na magistrátu města Karviná jsme obdarovali vysokoškolačku Gabrielu Wilczkovou 
notebookem za účasti náměstka primátora Karla Wiewiórky. 
 Finanční příspěvek na dary poskytla společnost Třinecké železárny a města Český Těšín a 
Karviná. Vhodní kandidáti na obdarování jsou vybíráni ve spolupráci se sociálními odbory 
dotujících měst. 
 
Ing. Tereza Kawuloková 
vedoucí sociální sekce 
TRIANON, z.s. 

 

 
 

 

http://www.ostrianon.cz/


www.ostrianon.cz | 51 
 

Tisková zpráva o 14. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2016 
 

 Dne 13. 10. 2016 se uskutečnila pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje 
v prostorách Krajského úřadu 14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. Cílem 
konference bylo podpořit sociální podnikání s využitím zkušeností partnerů z ostatních krajů ČR, 
ale také z Polska, Slovenska. Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, kteří zastupovali 
municipality, podnikatelské subjekty, vědecko-vzdělávací instituce a neziskový sektor. Dne 14. 
10. 2016 se ve stejných prostorách uskutečnil happening sociálních podniků s prezentací pestré 
nabídky produktů a služeb jednotlivých sociálních podniků z Moravskoslezského kraje. 
Organizaci akce zajišťoval spolek TRIANON z Českého Těšína ve spolupráci s Klastrem sociálních 
inovací a podniků SINEC a Moravskoslezským krajem. 

 Na konferenci zazněly prezentace o zkušenostech ze sociálního podnikání zaměřeného 
na podporu vytváření pracovních příležitostí pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. V I. 
bloku prezentací navíc zástupci RS Lázní Darkov Karviná prezentovali špičkový program 
robotické rehabilitace, jako předpokladu pracovní integrace osob po úrazech, nebo osob se 
zdravotním postižením. Zazněly zde také příspěvky o možnostech využití Evropských dotačních 
titulů, o významu komunikace pro partnerskou spolupráci a také kritické názory pedagogů na 
současné snahy politiků o zásahy do stávajícího systému vzdělávání ve vztahu ke specifickým 
skupinám žáků a studentů. 

 V následujícím bloku byly prezentovány zkušenosti a podmínky sociálního podnikání 
v různých oblastech hospodářství, jako např. cestovní ruch, digitalizace – archivace dokumentů, 
stravování – catering, tiskařství, propagace apod. Byl prezentován celý systém aktivit členských 
subjektů Klastru sociálních inovací a podniků MSK. 

 Z prezentovaných informací lze dovozovat, že tento specifický segment trhu může 
efektivně fungovat pouze za předpokladu vytvoření funkčního systému partnerů, ve kterém se 
dlouhodobě střetává nabídka s poptávkou. V poslední době se více o tomto tématu diskutuje, 
než by bylo vidět zřetelnou konkrétní podporu. Navíc se často sociální podnikání zaměňuje 
s poskytováním sociálních služeb.  

 

 Dne 14. 10. 2016 se uskutečnil happening sociálních firem s prezentací nabídky produktů 
a služeb, které je možné a vhodné v sociálním podnikání rozvíjet. Subjekty prezentovaly služby 
v oblasti cateringu, stavebních prací, výroby širokého sortimentu originálních upomínkových a 
dárkových předmětů, digitalizace a archivace dokumentů, výroby místních potravinových 
produktů, výroby tiskových produktů, dárkových obalů apod. Inspirativní příklady sociálního 
podnikání prezentovaly Mens Sana o.p.s., Chrpa Krnov, Charita Opava, Trianon, z.s. Český Těšín, 
Sladké Osoblažsko, Spirála, o.p.s. Ze zahraničních účastníků to byly zejména Teatr grodzki 
z Bielsko-Biała a Misia mladých z Oravy. 

 

 Uspořádání konference významně podpořili podnikatelské subjekty v regionu – Zámeček 
Petrovice, Třinecké železárny, KOVONA SYSTEM, Finclub Plus, DONGHEE, a dále město Český 
Těšín, statutární města Havířov a Karviná, VDV Nadace O. Havlové, NF HYUNDAI, Nadace OSF 
Praha, KÚ Moravskoslezského kraje a NRZP ČR. 
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 Přítomni byli zástupci Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, Agentury pro regionální 
rozvoj, ESÚS TRITIA, Komory sociálního podnikání Brno, města Český Těšín, obce Osoblaha, KR 
NRZP MSK, Moravské VŠ Olomouc, SU OPF v Karviné, PTM v ČR. 

 Dále se zúčastnili zástupci úřadů práce, sociálních odborů, vzdělávacích a zdravotnických 
institucí nebo organizací, jejichž cílem je integrace zdravotně postižených do pracovního 
procesu. 

 V průběhu jednání konference členové Mezinárodního vědeckého výboru koncipovali 
závěry z jednání pro další období partnerské spolupráce, i pro písemnou informaci třem 
ústavním činitelům České republiky, Polské a Slovenské republiky.  

 Průběh konference a vystoupení jednotlivých účastníků upozornilo na nutnost řešení 
důležitých problémů: 

1. Zákon o sociálním podnikání musí vytvářet podmínky pro systémové řešení 
zaměstnávání skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, které chtějí pracovat. 
Systémové řešení je povinnost státních institucí jako koordinátora vytváření systému 
partnerství podnikatelského sektoru, municipalit a vědecko-vzdělávacích institucí se 
subjekty sociálního podnikání, podobně jako se to daří v MSK, kde vznikl klastr sociálního 
podnikání s podporou KÚ MSK. Systém by měl vnímat nejen OZP, ale i čerstvé absolventy 
škol, matky samoživitelky, populaci nad 50 let apod. Důležitým prvkem politických 
představitelů je také uvědomění si potenciálu náhradního plnění pro zaměstnanost a 
rozvoj regionů. 

2. S větší odvahou chránit pozitivní prvky stávajícího vzdělávání. Nedopustit jeho destrukci 
pod rouškou předsudků, obav a neznalosti této problematiky.  

3. Demotivující sociální systém pro pracovní integraci v ČR často pracujícím osobám se ZP 
snižuje nebo odebírá invalidní důchod (ID), pracující osoby se ZP dokonce bývají kráceny 
na kompenzačních dávkách. Příjemci ID 1. a 2. st. jsou zdravotně pojištění, tudíž ani 
nemají důvod být evidováni na Úřadu práce a příjemci ID ve 3. st. ze zákona nemohou 
být v evidenci ÚP. Finanční podpora zaměstnavatelů zaměstnávající OZP ze strany MPSV 
ČR se ukázala být ekonomicky výhodnou pro státní rozpočet, protože zaměstnané OZP 
nepobírají dávky a odvádí soc. a zdravotní pojištění, tudíž je tímto finanční podpora 
kompenzována.  

 Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách www.ostrianon.cz a ve 
sborníku konference (ISBN 978-80-905573-4-5) 

 
 
Dne 17. 10. 2016 
 
Viliam Šuňal 
předseda 
TRIANON, z.s. 
predseda@ostrianon.cz 
tel.: +420 775 054 233 
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V souladu se Stanovami spolku TRIANON, z.s. bylo na základě 
mimořádné osobní pomoci při realizaci pilotního programu 
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15. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2017 podpořili 

www.kr-moravskoslezsky.cz 

www.trz.cz 

www.kovona.cz 

www.tesin.cz 

www.karvina.cz 

www.havirov-city.cz 

www.vzp.cz 

www.nrzp.cz 

www.finclub.cz 

 

Partneři 

www.kr-moravskoslezsky.cz 

www.trz.cz  

www.tesin.cz 

www.klastr-socialnich-podniku.cz  

www.remarkplast.cz 

www.nrzp.cz 

www.cez.cz 

www.okd.cz 

www.veolia.cz 

www.elektrowin.cz 

www.fei.vsb.cz  

www.egtctritia.eu 

www.hubostrava.cz 
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