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Úvodní slovo hlavního organizátora konference

Vážené dámy, vážení pánové

na konferenci se opakovaně vracíme k problematice sociální ekonomiky a sociálního pod-
nikání. Je to pro nás všechny nová problematika, obtížně uchopitelná a realizovatelná. 
Někdo spojuje sociální ekonomiku se sociálními službami, jiní se zaměstnáváním 
obtížně zaměstnatelnými lidmi, jiní se pokoušejí být inovativní. Sociální ekonomiku 
vnímají jako ucelený systém zaměstnání - bydlení - vzdělávání - zvláštní platební systém. 
Byl zpracován věcný záměr zákona o sociálním podniku, který se převážně zaměřuje na 
definici základních atributů subjektů sociální ekonomiky a jejich hospodaření. Zákon 
stanovuje daňové úlevy, podmínky při výběrových řízeních a jiné podpůrné nástroje 
pro sociální podniky.

Různé úlevy na daních subjektům sociální ekonomiky budí u majoritní většiny 
společnosti negativní názory a stanoviska. 

Náš kraj je v tomto směru ojedinělý přístupem k této oblasti. Jednou z příčin je  
i průmyslová struktura kraje, změny v této struktuře, a co je nejdůležitější, máme akční 
lidi, kteří neúnavně hledají způsoby, jak řešit situaci. V měsíci květnu se na KÚ uskutečni-
la za účasti partnerů ze Slovenska konference pod patronací hejtmana na téma sociální 
ekonomiky. Za účasti expertů MPSV, Poslanecké sněmovny Senátu parlamentu ČR  
a Úřadu práce ČR. Konferenci organizoval klastr sociálních podniků a inovací MSK. 
Zaznělo mnoho námětů pro rozvoj sociální ekonomiky a současně se ukázalo, že to 
nebude jednoduché. Názory účastníků se dost lišily na postavení subjektů sociálního 
podnikání a podmínky pro jejich činnost. 

V souvislosti s pokusem rozvoje sociální ekonomiky chci připomenout nevyužitý 
prostor tzv. náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti. Ten prostor je v našem 
kraji poměrně velký, no žel nefunguje v dostatečné míře. Kde je příčina těžko hovořit. 
Určitě není jediná - je jich více. Cesta k lepšímu fungování spočívá v lepší komunikaci 
partnerů, tj. firem a subjektů poskytujících NP, o svých požadavcích a nabídkách, aby se 
tyto vzájemně propojili jako oboustranný systém spolupráce.

Snahy Trianonu za 15 let přinesly některé pozitivní výsledky v jednání a vytvoření 
funkčního partnerství s ČEZ distribuční služby, s.r.o., OKD, a.s., Třineckými železárnami, 
a.s., VEOLIA, městem  Český Těšín, statutárními městy Havířov a Karviná. Tohoto 
partnerství si vážíme a věřím, že může přinést další vzájemně výhodné formy spolupráce 
násobené nabídkami v rámci klastru sociálních podniků a inovací SINEC.

Viliam Šuňal
předseda TRIANON, z.s.
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Moravskoslezský kraj a sociální 
ekonomika

Vážené dámy, vážení pánové, 

těší mě, že se v Moravskoslezském kraji koná již 16. mezinárodní 
konference Bez bariér bez hranic. Je to důkazem toho, že 
nejsme lhostejní k lidem, kteří by měli svůj život bez pomoci 
okolí ještě složitější.

Letošní konference se zaměřuje na téma sociální ekonomiky 
a společenské odpovědnosti institucí, firem a osobností. 
Moravskoslezský kraj se v této oblasti snaží jak o finanční, tak 
o systémovou podporu. Dokladem je strategický dokument 
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020. Tento 
dokument definuje podporu systémových opatření pro rozvoj 
sociálního podnikání, které je zaměřené na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Těmto lidem není volný pracovní trh příliš nakloněn, přesto 
se prostřednictvím naší podpory na trh práce dostávají a dokazují, že jsou pro společnost 
přínosem. Kraj podporuje osoby se zdravotním postižením formou dotačních titulů určených 
chráněným dílnám či podporovanému zaměstnávání. Přispíváme také na vznik nebo 
udržitelnost výrobních programů a služeb, ve kterých své uplatnění lidé se znevýhodněním 
nacházejí.

Jsem rád, že se sociální podnikání rozvíjí i směrem, kde již zdravotní, nebo jiné bariéry 
nepředstavují překážku, ale výzvu pro zaměstnavatele. Musím také ocenit iniciativu místních 
aktérů, kteří se této výzvy chopili, a prostřednictvím vzájemné spolupráce se snaží společnými 
silami dosáhnout lepšího uplatnění lidí s postižením. 

Významným partnerem Moravskoslezského kraje je v této oblasti například Klastr sociálních 
inovací a podniků SINEC, jehož cílem je v kraji napomáhat růstu sociální ekonomiky, a to cestou 
rozvoje sociálních podniků. Členem tohoto klastru je také organizace TRIANON, organizátor 
konference Bez bariér bez hranic. Význam spolupráce při dosahování společných cílů vloni 
potvrdilo už druhé Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání a také finanční 
podpora, kterou Moravskoslezský kraj Klastru sociálních inovací a podniků poskytuje. 
Na závěr bych ještě jednou vyjádřil své poděkování všem, kteří spolupracují na rozvoji sociálního 
podnikání. Lidé, kteří jsou pro své zdravotní či sociální znevýhodnění obtížně zaměstnatelní, 
jsou součástí naší společnosti a je naším úkolem jim pomoci vytvářet co nejlepší životní 
podmínky. Jedině tak můžeme naplnit naši společnou snahu o soudržnější Moravskoslezský 
kraj, který se o své občany upřímně zajímá a který nabízí příležitosti pro všechny. 

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
hejtman Moravskoslezského kraje
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Zaměstnávání OZP je pořád problém
Mohlo by se zdát, že zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je 
lukrativní, a že každý handicapovaný už má svoji práci, protože firmy, 
které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, mohou pobírat 
příspěvky. Je to ale přesně naopak. Spousta zaměstnavatelů, jak 
státních nebo soukromých, práci handicapovaným příliš nenabízí, 
nebo nemá dostatek takových pracovních míst. Přitom každý 
zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců by měl zaměstnávat čtyři 
procenta zdravotně postižených lidí. 
Považuji to za velkou chybu, protože v zaměstnávání OZP je ukryt 
velký potenciál. Způsob zaměstnávání OZP, který aplikují chráněné 
dílny, se často plete s terapeutickými dílnami. Máme chráněné 
dílny, které neplní svůj základní úkol, protože jsou tam zaměstnaní 

lidé, kteří mají prakticky nulovou produktivitu práce a ti by neměli být v chráněných dílnách, ale 
v terapeutických dílnách. Tito pracovníci pracují na výkon, který však nemají, přesto jim jsou 
vypláceny mzdy na základě smlouvy. Tyto mzdy jsou z velké části vypláceny z dotací poskytnutých 
státem, což není smyslem zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP.
Podle odborníků by tito lidé měli vyvíjet činnost v terapeutických dílnách proto, aby se tam 
učili základním pracovním návykům a ověřovali si schopnosti pracovat v delším časovém úseku  
a práci mít jako terapii. Jedná se prakticky o sociální službu. Handicapovaní by mohli dostávat 
odměnu za to, že se jim něco povedlo. Chráněné dílny mají vydělávat podobně jako jiný byznys. 
Zaměstnanci by tím pádem měli obdržet vyšší mzdy než jen minimální. Je obecně známo, že  
v tzv. chráněných dílnách pobírají zaměstnanci obvykle pouze minimální mzdy, což není správné.
Cílem NRZP ČR v politice zaměstnanosti OZP je, aby co nejvíce lidí s handicapem mohlo pracovat 
na volném trhu práce. To znamená ne v komunitách, ale v normálním zaměstnaneckém 
prostředí, kde není rozlišováno, zda se jedná o zaměstnance se zdravotním postižením či nikoliv. 
Uplatnění na volném trhu práce by mohlo najít mnohem více lidí s handicapem. Zaměstnavatelé 
však nejsou dostatečně motivovaní k tomu, aby je přijímali. Doporučujeme, aby zaměstnavatel, 
který zaměstná zaměstnance s handicapem na volném trhu práce, mohl mít odpuštěné sociální 
pojištění na tohoto zaměstnance. Státu by se finanční prostředky vrátily ve formě sociálního  
a zdravotního pojištění zaměstnance, v dani z příjmu a také v nepřímých daních, protože takový 
zaměstnanec by měl více prostředků k nákupům. 
Je třeba také upozornit na skutečnost, že státní a veřejné organizace ve velké většině neplní 
povinné procento zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
NRZP ČR spolu s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany sleduje míru zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením na ministerstvech, obcích a stále zjišťují, že procento zaměstnávání 
OZP se u těchto zaměstnavatelů zásadně neplní. Ve státní sféře zaměstnávání navíc 
komplikuje služební zákon. Zákon vyžaduje zpravidla vysokoškolské vzdělání a zkoušku, což je  
u handicapovaných vážný problém. 
Lidé s handicapem nemusí hledat práci jenom klasickou cestou. Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR na svých stránkách (www.nrzp.cz) spravuje web www.praceprozp.cz, kde lidé 
mohou poptávat, nebo nabízet zaměstnání. Při radě funguje i odborné sociální poradenství, kde 
mohou poradit OZP jak hledat zaměstnání.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Vážení přátelé,

Třinecké železárny jako jeden z největších podnikatelských 
subjektů v Moravskoslezském kraji usiluje systematicky  
a dlouhodobě o naplňování společensky odpovědného cho-
vání. Náš závazek trvale udržitelného rozvoje se projevuje v 
sociální, ekonomické i environmentální odpovědnosti spo-
lečnosti a je součástí nejen naší strategie, ale hlavně naší 
každodenní práce.  

Každoročně přispíváme na dobročinné a veřejně prospěšné 
aktivity.  Podpora směřuje zejména do školství, kultury, 
sportu, zdravotnictví, sociální péče a charity. Zaměřujeme 
se zejména na podporu technického vzdělávání počínaje 
předškolní výchovou. V minulém roce jsme nechali na 
zakázku vyrobit deskovou a plenérovou hru s názvem 

Werkový všudybyl pro žáky prvního stupně základních škol. Hravou formou seznamuje 
děti s přípravou materiálu od vysoké pece až po expedici válcovaných výrobků.  Každým 
rokem firma zajišťuje ozdravné pobyty v Tatrách pro děti základních škol. A také pro 
ně je určena popularizačně vědomostní soutěž s názvem „Můj werk“, kde se děti dozví 
řadu zajímavostí o výrobě, produktech, lidech a péči o životní prostředí. V posledních 
šesti letech jsme také pořádali Dobrovolnický den, kdy naši zaměstnanci pomáhají ve 
vybraných neziskových organizacích v regionu. 

Významnou část podpory věnují Třinecké železárny do sportovního vyžití, a to zejména 
mladé generace v celé řadě amatérských i profesionálních klubů v Třinci a jeho okolí. 
Prostřednictvím kulturního domu Trisia zase vytváříme podmínky pro aktivní kulturní 
a společenský život obyvatel Třince a okolí. Vnímáme potřebu zvýšení kvality života  
v regionu také pro ty, kteří jsou zdravotně znevýhodněni a odkázání na pomoc druhých. 

TRIANON, z.s. je subjektem, který i díky našemu přispění otevírá cestu integrace  
a zároveň umožňuje navázání dialogu osob zdravotně postižených se studenty a firmami. 
Konference Bez bariér – Bez hranic je výbornou příležitostí k výměně poznatků a navázání 
oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelským a neziskovým sektorem. 
Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s takovými partnery, bez nichž by naše podnikání 
nemělo smysl. Investice do společensky odpovědného chování je totiž investicí do 
budoucností nás všech. 

Vážení účastníci XVI. Konference Bez bariér – Bez hranic, přeji Vám úspěšné jednání, 
mnoho tvůrčích nápadů a pevného partnerství. 

Ing. Jan Czudek
předseda představenstva a generální ředitel 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
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Vážené dámy, vážení pánové,

těší mne, že Těšínský spolek TRIANON, z.s. je organizátorem 
16. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC.  
S představiteli spolku se setkáváme, diskutujeme a spo-
lupracujeme v různých oblastech. Organizuje aktivity pro 
mládež, seniory ale převládá zaměstnávání a inkluzi OZP. 
Trianon jsme zapojili do komunitního plánování města 
Český Těšín. Oceňuji aktivity, odvahu a vytrvalost jeho 
pracovníků. Ke spolupráci Trianon získal významné partnery  
z řad podnikatelských subjektů,  vědecko-vzdělávací oblasti  
a municipalit. Vedení města Český Těšín finančně podporuje 
jeho aktivity. Kromě toho využíváme program Trianon na 
skartaci a digitalizaci dokumentů. Je mi známo, že tento 
program obsluhují zdravotně postižené vzdělané ženy.  
Spolek Trianon trvale inovuje svoji činnost, vytváří lepší 
podmínky pro veřejně prospěšné aktivity a město Český Těšín toto podporuje, nakolik je 
to ve prospěch občanů převážně města Český Těšín. 

16. konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC se pokouší přispět k řešení sociálního podnikání. 
Je to zcela nová oblast, obtížně vnímána, uchopitelná a realizovatelná. Vím, že je 
připravována legislativa pro tuto oblast. Legislativa vymezí podmínky, ale důležití jsou 
lidé, kteří jsou připraveni a obětavě plnit literu zákona a přidat něco navíc. Těší mne, že  
i dnešní konference se účastní takoví obětaví lidé, jako aktéři sociálního podnikání a jejich 
partneři. 

Někdo spojuje sociální ekonomiku se sociálními službami, jiní se zaměstnáváním 
obtížně zaměstnatelnými lidmi na volném trhu práce, jiní jako např. Trianon se pokouší 
být inovativní.  Sociální ekonomiku vnímá jako ucelený systém zaměstnání – bydlení – 
vzdělávání. 

V Českém Těšíně se uskutečnil workshop klastru sociálních podniků a inovací (SINEC) na 
téma sociální ekonomiky. Průběh workshopu a diskuse jeho účastníků potvrdila značnou 
komplikaci vnímání obsahu a formy sociálního podnikání. Jsme na počátku celého 
procesu, ale máme zkušenosti členů klastru SINEC, z nichž někteří sídlí v Českém Těšíně  
a bylo by dobé tento potenciál využít.

Přeji úspěšný průběh konference a mnoho inspirativních námětů.  

Ing. Vít Slováček
starosta města Český Těšín

člen Rady MSK
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Rehabilitacja zawodowa

 W celu zapewnienia wsparcia w zakresie rehabilitacji 
zawodowej działania w powiecie cieszyńskim realizuje 
instytucja rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy  
w Cieszynie obejmuje kompleksową pomocą osoby  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności głównie  
w zakresie wyodrębnionego pośrednictwa pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
 Kluczowa jest pomoc w znalezieniu miejsca na rynku 
pracy, co nawet w sytuacji malejącej stopy bezrobocia 
w kraju i w powiecie nie jest sprawą prostą. Osoby 
niepełnosprawne napotykają w poszukiwaniu pracy 
i w„zderzeniu” z pracodawcami na bariery, których 
ogólnie nie mają osoby szukające pracy. Wśród barier są 
te powszechne, czyli architektoniczne, bariery związane 
z systemem orzekania o nie-pełnosprawności i wynikające z tego zapisy w orzeczeniach, które 
wprost zniechęcają do podjęcia pracy i do zatrudnienia przez pracodawców i te indywidualne 
związane z poczuciem niskiej wartości, poddawaniem nieadekwatnym ocenom  przez 
otoczenie rodzinne i na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania w taki sposób, 
aby zapobiegać dyskryminacji, stosując zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Osoby 
niepełnosprawne mogą korzystać z ofert wyodrębnionych dla tej grupy, ale co najważniejsze 
mogą korzystać z ofert na ogólnym rynku pracy. Wszystkie działania mogą być wpierane przez 
doradców zawodowych. 
 
 Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona także przy wsparciu środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz pozwala wspierać tworzenie 
miejsc pracy dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych oraz dofinansowuje 
zatrudnianie takich osób, a także umożliwia podejmowanie własnej działalności gospodarczej 
przez osoby niepełnosprawne, tym samym wspierając ich przedsiębiorczość. Niewątpliwą 
potrzebą jest zauważanie potrzeb osób niepełnosprawnych i tworzenie takich rozwiązań, 
by ułatwiać osobom niepełnosprawnym dostęp do rynku pracy. Staramy się w obsłudze 
klienta osiągnąć pozytywny wynik poprzez stosowanie przez doradców klienta następujących 
cech, a mianowicie: szacunku, chęci współpracy, fachowości, elastyczności i zaangażowania  
w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Oczywiście osoby te wymagają także 
wsparcia w obszarze medycznym, socjalnym i społecznym, dlatego potrzebne są rozwiązania, 
które uławiałyby współpracę w tym zakresie wszystkich instytucji, mogących przyczynić się do 
poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Ponadto w Powiatowym Urzędzie Pracy umożliwiamy 
zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, pełnosprawnym w pracy.
 
 Zarówno osoby niepełnosprawne podejmując zatrudnienie, jak i pracodawcy zatrudniający 
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać z różnego rodzaju uprawnień 
(ulgi, wsparcie, dofinansowanie). Jednak nie to powinno być najważniejsze w procesie 
usprawniania. Bardziej korzystne jest doprowadzenie do sytuacji, gdy obie strony bez względu 
na ulgi, uprawnienia i dofinansowanie będą mogły z korzyścią funkcjonować na rynku pracy. To 
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może być celem do realizacji. Zmianie ulega świadomość po stronie osób niepełnosprawnych 
i ich uprawnień, jak i po stronie pracodawców. Inność nie może być głównym ograniczeniem 
w zatrudnianiu, a powinna raczej stanowić podstawę do innowacyjnych rozwiązań, 
uwzględniających bardzo zindywidualizowane potrzeby człowieka (bez informacji, że chodzi  
o osoby z niepełnosprawnością).

Janusz Król 
Starosta Cieszyński

Załącznik nr 1
Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w latach 2013 – 2018

Rok 
Zarejestrowani Liczba ofert pracy adresowanych dla 

osób z niepełnosprawnością ogółem w tym kobiet: 

2013 536 260 129 
2014 482 241 97 
2015 413 194 84 
2016 371 177 91 
2017 310 136 109 
2018* 278 122 65 

*stan na dzień 30.06.2018 

 

 Rok 

Środki PFRON wydatkowane w ramach zadań na  
rehabilitację zawodową w powiecie cieszyńskim przez  

Powiatowy Urząd Pracy  

 Łącznie Zwrot kosztów 
wyposażenia 

stanowiska pracy 
osoby 

niepełnosprawnej 

Finansowanie 
kosztów 

szkolenia art.40 

Jednorazowe 
środki na podjęcie 

działalności 
gospodarczej 

Zwrot wydatków na 
instrumenty…(art.11) 

2013 35 510,00    4 455,50    199 785,00    27 823,49    267 677,99    

2014 28 764,00    0,00    191 652,98    73 509,81    293 926,79    

2015 118 980,00    0,00    89 985,10    42 554,25    251 519,35    

2016 90 000,00    0,00    53 792,95    18 757,06    162 550,01    

2017 58 895,00    0,00    37 016,00    20 387,90    116 298,90    

2018* - - 89 890,99    1 542,14    91 433,13    

Łącznie 332 149,00    4 455,50    657 623,03    184 574,65    1 178 802,18    

*stan na dzień 25.07.2018 

 



Integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu, 
společenská odpovědnost institucí, firem a osobností.

Sociální podniky představují v sociální ekonomice „nový“, nicméně stále častější fenomén. 
Ekonomická rizika, která podstupují při plnění svých ekonomicko-sociálních cílů, jsou vyváženy 
záměrem sociální solidarity s tím spojeným. Tyto podniky jsou plně autonomní, dynamické  
a inovativní ve svých způsobech poskytování a uspokojování potřeb občanů a sociálních skupin, 
rovněž za přispění místnímu rozvoji. Jde o podnikatelské aktivity prospívající společnosti  
a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří 
pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk 
je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité 
dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. 

Centrum sociálních služeb Hrabyně (CSS Hrabyně) je příspěvková organizace zřizovaná 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s celostátní působností. Nachází se v rozsáhlém areálu 
Rehabilitačního centra Hrabyně a bylo vybudováno v roce 1973. Prostřednictvím pobytových 
sociálních služeb - Domova pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby, 
poskytuje CSS Hrabyně podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, 
jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. 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. 
Kapacita poskytovaných sociálních služeb je 180 míst a pro velký zájem je stále plně využita. 
V areálu Rehabilitačního centra nacházejí osoby s tělesným postižením různorodou možnost 
pracovního uplatnění, současně s tím pak běžné zapojení se do fungování celé společnosti.

Integrace osob se zdravotním znevýhodněním je tzv. proces začlenění se do společnosti. Za 
účelem integrace je nutné naučit se vše z oblastí emotivních a sociálních vztahů v takové míře, 
aby byl schopen plně fingovat v rámci začleňování se do pracovního procesu. Nejdůležitější rolí  
v tomto procesu je správná motivace člověka. Jednou z mnoha možností sociální inovace 
můžeme vnímat zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitaci. Každá 
osoba se zdravotním postižením má podle zákona o zaměstnanosti právo na získání vhodného 
zaměstnání a na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou 
činnost zaměřenou na volbu povolání, zaměstnání, nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou  
a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání  
a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti pro osoby 
se zdravotním postižením. 

Spolupráce obyvatelů CSS Hrabyně s organizací Trianon dlouhodobě vede ke zlepšování jejich 
pracovního uplatnění, k pocitu znovu začlenění se do společnosti, k pracovní rehabilitaci  
a samostatnosti. Zaměstnání a dennodenní činnosti umožňují lidem s hendikepem žít život 
podle jejich představ i v rámci pobytového zařízení sociálních služeb.

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

12   www.ostrianon.cz



V době zpracování tohoto sborníku 
nás zastihla smutná správa, 

 
náhle zemřel 

dlouholetý partner a příznivec TRIANONU 

 MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA.

29. 5. 1965 - 2. 8. 2018

Senátor Parlamentu České republiky

Ředitel Centra sociálních sužeb Hrabyně

Spolupráce a setkání s ním bylo vždycky 
velice příjemné a přínosné.
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Klastr SINEC jako významný aktér 
sociálního podnikání 
v Moravskoslezském kraji 

 Moravskoslezský kraj je regionem s nejrozšířenějším segmentem sociálního podnikání v celo-
republikovém srovnání 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 2018 sdružuje 60 členských organizací z řad sociálních 
podniků, neziskových organizací či stakeholderů sociálního podnikání v regionu. Významným  
a zakládajícím členem Klastru SINEC je rovněž společnost Trianon, z.s. 
 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 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. Dne  
16. května 2018 se uskutečnila ve spolupráci Klastru SINEC a Moravskoslezského kraje mezinárodní 
konference s názvem Sociální podnikání – podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Nad 
konáním mezinárodní konference převzal osobní záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. 
Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
 Jednalo se o velmi významnou akci, při níž došlo na setkání odborníků na téma sociální ekonomiky  
a sociálního podnikání nejen z našeho regionu, ale zejména odborníků na celostátní a mezinárodní úrovni. 
Mezi prezentujícími na konferenci vystoupili náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády 
ČR paní Mgr. Martina Štěpánková, která je jednou z hlavních osob podílejících se na procesu přípravy 
návrhu zákona o sociálním podnikání. Není náhodou, že se tato významná akce konala právě v Ostravě. 
Jak uvedl hejtman kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ve svém úvodním slově při zahájení konference: 
„Jsem rád, že akci takového významu hostí právě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, neboť vedení 
kraje již delší dobu významně podporuje rozvoj sociálního podnikání v našem regionu.“ Pan hejtman 
rovněž vyjádřil svou podporu oblasti sociálního podnikání i ve směru k projednávání návrhu zákona  
o sociálním podnikání v legislativnímu procesu. 
 Úvodní zdravici na konferenci přednesl předseda Banskobystrického samostatného kraje Ing. 
Ján Lunter, jakožto kraje, který se aktivně výrazně podílí na vytváření podmínek pro podporu sektoru 
sociální ekonomiky a rozvoje sociálního podnikání. O své zkušenosti a poznatky ze Slovenska se na 
konferenci podělili odborníci na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání pan Peter Meszáros 
a generální státní poradce ministra financí Slovenské republiky pan doktor Michal Polák. 
 V odpolední části konference byly prezentovány zkušenosti a příklady dobré praxe ze sektoru 
sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků 
SINEC paní magistra Jana Juřenová představila členské sociální podniky klastru a mimo jiné uvedla: 
„Velmi děkujeme vedení Moravskoslezského kraje za projevenou podporu jak Klastru SINEC, tak 
našim členským sociálním podnikům a jsme rádi, že i díky podpoře kraje jsme v celorepublikovém 
srovnání krajem, který je na špici v rozvoji sociálního podnikání“. 
 Konference se zúčastnili rovněž představitelé Parlamentu ČR - senátor pan doc. MUDr. Peter 
Koliba, CSc., poslankyně paní Mgr. Andrea Babišová, poslankyně paní Ivana Nevludová, poslanec pan 
Ing. Lukáš Černohorský. 
 Náměstek hejtmana pro sociální oblast pan Jiří Navrátil ve svém závěrečném slově zhodnotil 
průběh konference, poděkoval všem účastníkům za zajímavé příspěvky a podnětnou diskusi  
a mimo jiné zmínil: „Sociální podnikání a podporu jeho rozvoje vedení Moravskoslezského kraje již 
dlouhodobě podporuje, o čemž svědčí i již dvě uzavřená memoranda o spolupráci v oblasti sociálního 
podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Jsem rád, 
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Stowarzyszenie Trianon i Polskie Towarzystwo Medyczne (PTM) już niemal osiemnaście lat 
wzajemnie wspierają się w swej działalności. Od roku 2003 nasze towarzystwo służy pomocą  
w przygotowaniach konferencji „Bez barier, bez granic”.
PTM ma zaś możliwość korzystania z bogatych doświadczeń Stowarzyszenia Trianon w pisaniu 
wszelkiego rodzaju projektów. Przyjaciele z „Trianonu” udzielili nam wielu cennych rad i wskazówek, 
jak poruszać się w meandrach unijnej biurokracji.
Niemal równie długo trwa współpraca „Trianonu” i PTM-u 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. 
W roku 2016 doceniając zasługi dla naszego towarzystwa Rada PTM nadała pani mgr Marioli 
Kujańskiej oraz panu Viliamowi Šuňalovi zaszczytny tytuł Członka Honorowego PTM.
Polskie Towarzystwo Medyczne kontynuuje działalność Klubu Medyka powstałego w 1975 roku 
przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Jest 
jednym z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. 
W tym roku mija 30 lat od ukazania się pierwszej nieprofesjonalnej publikacji Klubu Medyka. 
Pierwszą profesjonalną publikację p.t. „Dr Olszak i jego następcy” wydaliśmy przed 19 laty. Od 
tego czasu ukazały się jeszcze cztery książki przybliżające czytelnikowi ciekawe postacie śląskiej 
medycyny. Edytorski zapał działaczy PTM ponownie rozbudziły tegoroczne jubileusze: 150 lat 
od urodzenia dra Wacława Olszaka, 70 lat od śmierci dra Jana Kubisza oraz 50 lat od śmierci dra 
Józefa Mazurka. Dla ich upamiętnienia postanowiliśmy na nowo spojrzeć na życie i dokonania tych 
wielkich postaci Śląska Cieszyńskiego. Wynikiem jest kolejna książka p.t. „Lekarskie jubileusze”, 
której promocja odbędzie się 12.10.2018.
W spotkaniach naszego towarzystwa uczestniczą ludzie różnych zawodów, którzy chcą nawiązać 
ciekawe znajomości i poszerzyć swoje horyzonty nie tylko ściśle związane z medycyną. Ludzie, 
których horyzonty sięgają dalej aniżeli ekran telewizora czy monitor komputera i potrafią docenić, 
czym są dobrzy przyjaciele i znajomi. Mamy nadzieję, że nasze towarzystwo również w przyszłości 
pozostanie takim miejscem, gdzie te wartości będą doceniane i pielęgnowane.

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 
Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín, Česká republika 

www http://www.medics.cz/ptmrc E-mail: ptmrc@atlas.cz

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE
W REPUBLICE CZESKIEJ

POLSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.

že náš kraj je v této oblasti velmi úspěšný a že se sociálním podnikům v našem regionu daří. Jsme 
otevřeni novým možnostem spolupráce, např. v oblasti kooperace mezi organizacemi zřizovaných 
Moravskoslezským krajem a sociálními podniky.“
 Všem spolupracujícím subjektům, partnerům a klientům děkujeme. Vzájemné spolupráce si 
velmi vážíme a těšíme se na spoustu zajímavých příležitostí ke spolupráci i v budoucnu.

Ing. Vojtěch Beck
manažer Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.
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Integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu 
v pojetí třinecké neziskové společnosti KaPA, o. p. s.

Třinecká nezisková společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (dále KaPA) se již 
mnoho let zabývá tématem integrace osob se zdravotním postižením (dále ZP) do pracovního 
procesu. Od roku 2010 se organizace na tuto cílovou skupinu nezaměstnaných osob zaměřila 
intenzivněji a problematikou začleňování osob se ZP se začala zabývat více do hloubky. Přispěla 
k tomu zejména realizace projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a s tím spojená velmi úzká spolupráce s Trianonem na dvouletém projektu, jehož cílem bylo mj. 
hledání inspirace pro práci s osobami se ZP v zahraničí. Od té doby se třinecká KaPA neustále 
věnuje pomoci osobám se ZP při hledání zaměstnání, podporuje však nejen jejich pracovní 
integraci, ale také jejich začleňování do společnosti jakožto nezbytnou součást uceleného 
poradenského procesu. V posledních letech jsou poradenské a vzdělávací služby osobám se ZP 
poskytovány zejména formou pracovní rehabilitace realizované ve spolupráci s Úřadem práce ČR  
a také prostřednictvím projektů Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ). V obou 
případech je nosnou aktivitou individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání 
„šité na míru“ právě osobám se ZP.  Spoluprací s úřady práce a cílením projektů nejen na 
osoby se ZP, ale také na osoby sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené, se KaPA hlásí ke 
společenské odpovědnosti a nejsou jí v žádném případě cizí ani principy sociální ekonomiky. 
Projekty OPZ, které KaPA aktuálně realizuje, jsou cíleny na snížení nezaměstnanosti mj. také 
osob se ZP v regionu Třinecka, Jablunkovska, potažmo Frýdecko-Místecka. Projektové aktivity 
reagují na potřeby skupiny nezaměstnaných, jejichž situace je v současné době považována 
za nejproblematičtější. Jak uvádí zástupci úřadů práce, osoby se ZP se velmi často propadají 
do dlouhodobé nezaměstnanosti, jde totiž o kategorii osob, které si díky svému handicapu 
a dalším subjektivním okolnostem nejsou schopny ani v době velmi nízké nezaměstnanosti najít 
vhodné zaměstnání a postupně se tak ocitají ve společenské izolaci. Přestože bariéra pro vstup 
na trh práce je u mnohých osob se ZP velmi značná, stále zbývá určitý prostor pro motivaci  
a individuálně nastavenou pomoc směřující k jejich integraci do zaměstnání. 

A takto jsou pojaty i následující projekty společnosti KaPA:

1. Projekt „S naší podporou na trh práce“ (realizace: 8/2017 – 7/2019) je zaměřen na 
podporu sociálního začleňování osob se ZP a osob starších 55 let věku. Pracovní integrace 
navazující na poradenskou a psychologickou podporu je realizována formou tzv. tréninkových 
pracovních míst, prostřednictvím kterých si klienti odzkouší nenáročnou práci v rozsahu, jež 
mají předpoklad zvládnout. Tato místa jsou dotována z rozpočtu projektu, přičemž projektoví 
účastníci obdrží pracovní smlouvu na zkrácený úvazek a zaměstnavatelským organizacím 
jsou následně refundovány veškeré mzdové náklady. Klientům je po celou dobu účasti na 
tréninkovém místě k dispozici mentor, jež má na starosti jejich zaučení, dohled a zejména 
podporu sociálního a pracovního začlenění. 

2. Projekt „Zaměřme se na řešení“ (realizace: 9/2017 – 8/2019) je cílen na účelnou, efektivní 
a individuálně zaměřenou pomoc osobám s kumulovanými handicapy z cílové skupiny osob se 
ZP, osob starších 50-ti let a osob s nízkou kvalifikací (tzn. bez vzdělání) při jejich integraci na trh 
práce. Cílem je podpora zaměstnatelnosti i zaměstnanosti osob, jimž kombinace minimálně 
dvou z výše uvedených handicapů brání najít si dlouhodobé pracovní uplatnění. Projektový 
tým směřuje vzdělávací a poradenské aktivity, psychologickou podporu a ve finále i intenzivní 
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Innowacja pedagogiczna „Sport stacking” w Zespole Szkół nr9  im.  
dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.
„Sport stacking” to innowacja pedagogiczna realizowana w naszej szkole w roku szkolnym  2017/18. 
Innowacja jest adresowana do uczniów w różnym wieku. Sport stacking  zaliczany jest do sportów 
rozwijających mózg. Poprzez swoją mechanikę, ruchy naprzemienne, przekraczanie linii pośrodkowej 
w czasie treningu uaktywniają się obie półkule mózgowe. Ten fakt zainteresował  amerykańskich 
naukowców, których badania wykazały, że dzieci regularnie uprawiające sport stacking poprawiają 
swoje wyniki w nauce! WSSA (World Sport Stacking Association) promuje sport stacking na całym 
świecie. Ta organizacja opracowuje przepisy sport stackingu i udostępnia jednolite reguły dla 
wydarzeń sportowych ; sankcjonuje turnieje i rekordy. Sport stacking czyli układanie szybkich kubków 
doskonale wpisuje się również w terapię dzieci z różnymi problemami wynikającymi z zaburzeń 
rozwojowych. Dla  dziecka które niewyraźnie pisze, ma dysleksję czy zaburzenia lateralizacji – sport 
stacking będzie  dobrą rozrywką, która jednocześnie pomoże w terapii. Układanie kubków może być 
dobrym sposobem aby zastąpić dziecku gry na komputerze, czy oglądanie telewizji. Innowacja była 
realizowana podczas zajęć rozwijających kreatywność w kl.V-VI zet SP, kl. VII b zet SP, kl. I -IIa  Sz PdP,  
a także podczas zajęć rewalidacji indywidualnej. Ponadto od stycznia 2018r podczas dodatkowej 
godziny 1x w tygodniu jako koło zainteresowań, w którym uczestniczyło 8 uczniów. Układanie 
sekwencji tzw. szybkich kubków znalazło zwolenników zarówno wśród młodszych jak i starszych 
uczniów. Część z nich potrafi bardzo sprawnie układać kubki osiągając dobry czas. Sport stacking 
to pokonywanie przez uczniów własnych barier, zahamowań i ograniczeń połączone z nauką 
zasad fair-play, a dodatkowy bonus to wzmocnienie poczucia własnej wartości! Pięknie wpisuje 
się w to postawa Kasi, gdzie układanie kubków to jej duże zaangażowanie i swoista terapia dla jej 
niesprawnej ręki!19 kwietnia br. odbył się pokaz układania kubków dla uczniów całego Zespołu 
Szkół nr 9. Specjalnymi gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr7 z Wodzisławia 
Śląskiego wraz z nauczycielem p. Dariuszem T. Pokaz rozpoczęli goście oraz nasi uczniowie najlepsi 
w układaniu kubków; Łukasz Sz. kl. IIa SzPdP szkolny mistrz „Sport stacking”, Mateusz M. kl.VIIb 
zet, Dominika M. z kl. VIzet SP,  Paweł J. kl.III zet SP, Brajan Z. kl. III SP i inni. Każdy z uczniów 

zprostředkování práce na hledání řešení problémů, které klienty nejvíce trápí a které jim 
brání v začlenění na trh práce. Zaměstnavatelé jsou motivováni k zaměstnávání projektových 
účastníků mzdovými příspěvky. 

3. Projekt „3P - pomoc, podpora, příležitost pro OZP“ (realizace: 9/2018 – 8/2020) je cílen na 
překonávání bariér, které osoby se ZP je brzdí v začlenění se na trh práce. Zásadním krokem 
je především změna myšlení a to ve smyslu „nejsem oběť, život stojí za to žít i s hendikepem“. 
Nezbytným osobnostním posunem klienta je nalezení nové životní a pracovní perspektivy  
a motivace k aktivnějšímu přístupu k práci v duchu „jsem hendikepovaný, a přesto pracuji, protože 
pracovat chci“. Cílem projektu je zvýšení kvality života klientů tím, že za sebe přeberou zodpovědnost 
a pasivitu vymění za aktivní jednání a pozitivní přístup. Teprve potom může být úspěšná závěrečná 
fáze projektu zaměřená na zprostředkování zaměstnání vč. zajištění dotovaných pracovních míst  
u místních zaměstnavatelů.

Ing. Markéta Uhrová
ředitelka Kvalifikační a personální agentury, o. p. s.
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Úřad práce a podpora integrace osob se zdravotním postižením na trhu 
práce 
Osoby se zdravotním postižením patří ke skupinám, které často mívají i v současné situaci na 
trhu práce obtíže při jejich uplatnění. Tyto osoby tak patří mezi cílové skupiny pro uplatňování 
opatření a nástrojů Úřadem práce ČR, které vedou ke zlepšení jejich pozice.
Zákon o zaměstnanosti definuje několik institutů, které zlepšují či napomáhají vytvářet podmínky 
pro udržení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (povinný podíl zaměstnávání OZP, 
příspěvek na podporu zaměstnávání OZP), rozšíření pracovních příležitostí (příspěvek na zřízení 
a provoz pracovního místa pro OZP).
Znevýhodnění osob se zdravotním postižením má často velmi individuální charakter a k jeho 
eliminaci, či snížení u těchto konkrétních osob má ÚP ČR k dispozici opatření pracovní rehabilitace.

Jde o komplexní proces, který umožňuje osobám se zdravotním postižením udržet si stávající 
zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. 
Mezi stěžejní aktivity pracovní rehabilitace patří poradenské činnosti zaměřené na získání 
či změnu kvalifikace, získání udržení, či změnu zaměstnání (nebo jiné výdělečné činnosti) 
zprostředkování vhodného zaměstnání a další. Další, velmi účinnou formou, je vhodně sestavená 
příprava k práci, zabezpečená u zaměstnavatelů ať už na chráněném nebo otevřeném trhu 
práce, zprostředkování vhodného zaměstnání, podpora k zahájení výdělečné činnosti (OSVČ), 
vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání, např. příspěvkem zaměstnavateli pro 
vytvoření pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením nebo příspěvkem na vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa aj.   

mógł sprawdzić swoje umiejętności w rozkładaniu i składaniu sekwencji kubków. 12czerwca 2018r 
podczas Szkolnego Pikniku również odbył się plenerowy pokaz układania kubków przez najlepszych 
uczniów naszej szkoły w tej dyscyplinie. Na akademii kończącej rok szkolny dla klasowych 
liderów w układaniu kubków wręczono drobne upominki. Sport stacking to specyficzna ale coraz 
popularniejsza dyscyplina sportu, którą może uprawiać każdy. Ale jak to bywa w sporcie – najlepsze 
efekty osiągają najwytrwalsi. Pokazy układania kubków oraz zasady przedstawiono dla uczniów 
wszystkich klas, dla nauczycieli oraz części rodziców uczniów. Ważną sprawą w tej dyscyplinie  jest 
sprzęt czyli zestawy kubków, maty oraz tzw. urządzenia mierzące czas. Zasadniczą sprawą jest zbyt 
mała ilość zestawów kubków w szkole – 2 zestawy oraz 1 zestaw osobisty nauczyciela. Zwiększenie 
ilości zestawów pozwoliłoby większej liczbie uczniów uczestniczyć w zajęciach koła zainteresowań. 
Pomimo dość wysokich kosztów – ok.200zł /zestaw, kilkoro uczniów zakupiło własne zestawy. 

Innowację opracowała i realizowała 
Lucyna Penar-Pękała

(pokračování na str. 24)
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FOTOGALERIE 

Na titulní straně: Zástupci partnerů a hosté v provozu. 

01-05   Ohlédnutí  za atmosférou 15. konference Bez bariér bez hranic 2017.   

06-08 Happening sociálních podniků se uskutečnil v HUB Ostrava na druhý den jako součást 
 konference. 

09-12 Návštěvy v Trianonu – partneři podporující aktivity Trianonu se o výsledky zajímají na 
 místě. Navštívili nás senátor parlamentu ČR, náměstek hejtmana MSK s představiteli KÚ  
 MSK,  prezidentka klastru SINEC, ředitel VZP Ostrava,  náměstek primátora stat. města  
 Karviná, zástupci OKD, a.s., partneři ze Slovenska a Polska.

13-15   Velice si vážíme pomoc zaměstnanců Třineckých železáren, a.s. kteří opakovaně v rámci 
 Dne dobrovolnictví TŽ,a.s. v Trianonu odvedli kus poctivé páce, na které nemáme  
 s našimi ZP zaměstnanci sil.

16-17  Náš kolektiv pracovníků se každoročně zapojuje do akce „Ukliďme Česko“. K našemu 
 překvapení vždycky je co uklízet…

18-20  Z měst, obcí a firem odkud se nám dostává podpora vybíráme a obdarováváme zdravotně 
 postižené mladé lidi a podporujeme jejich vzdělávání.   

21-24  Mladé lidi motivujeme k ochraně životního prostředí především aplikaci nových 
 technologií. Na EKO konferencích se 15 let setkávají studenti z Polska, České republiky  
 a Slovenska. 

25 -26   Trvale usilujeme o systémové zlepšování pracovních podmínek provozu zejména 
 technickými opatřeními. Na předchozí technická opatření jsme navázali instalaci  
 stlačeného vzduchu a temperování výrobních prostorů.

27  Dále rozšiřujeme podmínky pro netradiční mimoškolní vzdělávání.  Na Zelené střeše 
 SVMC vytvoříme podmínky pro přírodovědní vzdělávaní mládeže a veřejnosti z regionu.

28-30   V letním období poskytujeme 15 let studentům brigádu v povozu Separace pro recyklaci.  
 Studenti se seznamují v pracovním kolektivu zdravotně postižených s demontáží a třídění  
 elekroniky. 

31 Program Senior Internet Evroklub je o mezigenerační komunikaci. Studenti jsou na 
 pozicích lektorů v seznamování seniorů s možnostmi komunikace na sociálních sítích. 

32   Kromě seznamení s modelem energeticky nezávislého objektu SVMC, se studenti  
 seznamují s novinkami technického vybavení Trianonu. Na obrázku jsou studenti u  
 moderní linky drtiče Cu kabelů.

Další foto ze života Trianon na obálce z vnitřní strany bez komentáře.
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Osoby, které vyžadují pomoc při jejich začlenění na trhu práce pomocí pracovní rehabilitace, jsou 
vytipovávány v rámci každodenní práce zejména s uchazeči o zaměstnání, ale tuto formu pomoci 
vyhledávají i osoby se zdravotním postižením, které v evidenci Úřadu práce ČR nejsou.
Z osobních jednání s těmito klienty jsou pak při vzájemné spolupráci vybrány vhodné formy 
pracovní rehabilitace, které jsou předkládány k vyjádření odborné pracovní skupině při Úřadu 
práce ČR. Po provedení všech administrativních úkonů jsou uzavírány individuální plány pracovní 
rehabilitace a dohody, kde jsou určeny bližší podmínky vzájemné součinnosti. 
Efektivní uplatňování pracovní rehabilitace vyžaduje také úzkou spolupráci se zaměstnavateli.  
Dlouhodobě tak ÚP ČR spolupracuje se zaměstnavateli, kteří nabízejí osobám se zdravotním 
postižením individuální a vstřícný přístup a umožňují tak získat potřebné schopnosti a dovednosti 
a mohou být potencionálními zaměstnavateli po skončení pracovní rehabilitace.. 
Podstatným aspektem uplatňování pracovní rehabilitace je pozitivní přínos dlouhodobě 
nezaměstnaným lidem, kteří najdou smysluplnou práci a získají nové zkušenosti.
Příkladem může být mladý muž, který byl nejen zdravotně hendikepován, ale výrazně ohrožen 
také sociálním vyloučením.  Pomocí uplatnění opatření pracovní rehabilitace se podařilo najit 
pro něj uplatnění v knihovně, kde učil starší lidi obsluhovat počítač a hrál divadelní pohádky 
dětem.  Dalším příkladem je nevidomý mladý muž, který bydlí v malé vesnici u hranic. Díky 
spolupráci s Úřadem práce ČR zvládl dojíždění a absolvoval masérský kurz, dobře se zaučil a dnes 
úspěšně podniká.

Příkladem dobré praxe je také pomoc ženě, která vedle svého zdravotního postižení byla zatížena 
dlouhodobým „výkonem práce v domácnosti“ , což jí přivedlo k určité psychické i sociální  
závislosti a odevzdanosti.  Zapojení do pracovní rehabilitace jí pomohlo najít novou práci, nové 
sociální kontakty, má vlastní příjmy a její sebevědomí značně stouplo. 

Pracovní rehabilitace je zajímavým individuálně zaměřeným souborem nástrojů směřujících 
a podporujících osoby se zdravotním postižením při získání zaměstnání. Za účelem plošného 
posílení práce s klienty se zdravotním postižením, je v současnosti v rámci Úřadu práce ČR 
realizován nový projekt ESF „Rozvoj systému podpory osob se zdravotním postižením na volném 
trhu práce“, jehož cílem je zajistit dostatečnou a kvalifikovanou personální základnu odborných 
poradců, odborně nové poradce vybavit pro práci s klienty se zdravotním postižením a vytvořit 
podmínky, aby bylo věnováno těmto osobám více individuální a odborné péče.  

V loňském roce 2017 bylo v celé ČR uzavřeno celkem 420 individuálních plánů pracovní 
rehabilitace, z toho 98 z nich bylo zabezpečeno v Moravskoslezském kraji a konkrétně v okrese 
Frýdek-Místek jich bylo realizováno 33. Daří se tak v našem regionu tuto formu pomoci osobám 
se zdravotním postižení ve spolupráci s dalšími subjekty realizovat.   

Pracovní rehabilitace je účinnou podporou ze strany Úřadu práce ČR pro klienty se zdravotním 
postižením, kteří hledají uplatnění na trhu práce a z nějakého důvodu se jim to nedaří. Přínosem 
pracovní rehabilitace je její především výrazný konkrétní individuální charakter, variabilita 
a využití různých forem, tak aby bylo možné každému vzhledem ke vzdělání, schopnostem  
a dovednostem, motivaci a představě najít vhodné pracovní uplatnění. 

Ing. Vladimír Patáčik 
ředitel ÚP Frýdek Místek 
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Brigáda v Trianonu
Brigáda v Trianonu se nám velmi líbila. Práce nebyla monotónní a většinou byla i zábavná. Byly zde 
sice některé věci, které by bylo třeba vylepšit, ale jinak můžeme jenom chválit. Navíc byla práce 
obohacena zajímavými pohovory a odborným školením, které bylo velmi poučné a díky němu 
jsme se mohli podívat na některé věci z úplně jiné stránky, než jsme je viděli doteď. Myslíme si, 
že tato brigáda nebyla promarněným časem a dostali jsme nové obohacující zkušenosti, které se 
nám budou hodit do budoucího života.

David Fedor Gymnázium Český Těšín
Jakub Kuffa Gymnázium Žatec 

Moje brigáda v Trianonu
V druhém měsíci léta 2018 jsem nastoupil na letní brigádu v Trianonu. Začalo to tak, že jsme 
se všichni brigádníci sešli v denní místnosti a po poučení o bezpečnosti práce nás zavedly do 
provozu separace.  Pracovníci byli všichni moc příjemní a šlo vidět, že jsou rádi, že v Trianonu 
můžou pracovat. Prvních pár dní jsme separovaly halové světla - všechno zmetky z výroby. Bylo 
zvláštní kolik se toho při výrobě zničí a navíc vypadali v pořádku. Vyplývala z toho spousta otázek. 
Po separaci všech světel nás dali na „záživné“ cvakání kabelů,  které bylo o to záživnější když 
do jednoho z těch velkých pytlů natekla dešťová voda. Koncem měsíce nás dali na rozebírání 
velkých rozvodných skříní u toho jsme se všichni zabavili.  Nebylo to nijak těžké. Při mojí brigádě 
a pár přednáškách od pana Šuňala a od pana docenta Horáka z báňské univerzity mi bylo celou 
dobu zvláštní kolik věcí se vyhodí v dobrém stavu. Je skvělé, že v této firmě pracuje hodně 
hendikepovaní  lidí a je vidět, že jsou rádi že mají kde pracovat. 
Na závěr bych chtěl podotknout, že se mi líbí ta ideologie, kterou se Trianon snaží realizovat  
a rovněž s ní souhlasím. Práci v Trianonu jsem si užil a těším se na další rok.

Dominik Kožusznik 

Práce v Trianonu
Práce v trianonu byla fajn. V práci jsem se nikdy nenudil, protože práce se našla vždy a hlavně 
byla i sranda.  S lidmi co tam pracují byla sranda a byly na nás hodní a vždy nám pomohly. Bylo to 
zajímavé. Jediná věc, kterou mi práce vzala bylo pár hodin spánku, ale myslím si, že za tu srandu 
a peníze to stojí.
Přemýšlím o tom, že příští rok půjdu znovu.

Filip Miczka

Studentská brigáda v Trianonu
V říjnu jsem začala chodit na brigádu do Trianonu v Českém Těšíně. Pracovala jsem tam  
s handicapovanými zaměstnanci, kteří mě zaučili co a jak mám dělat. Byli opravdu na mě hodní 
ze všemi jsem dobře vycházela. Díky těmto lidem jsem se naučila separovat různé druhy kovů 
a kabelu. Také jsem demontovala různá zařízení a dověděla jsem se, je možné dále využití 
materiálu. Dozvěděla jsem se od pana Šuňala jaké je naše životní prostředí a jak ho aspoň trochu 
zlepšit. Jsem ráda že jsem mohla chodit na tuto brigádu ve které jsem se hodně dověděla a něco 
ve mně zanechala.

Jaroslava Vlčková
Albrechtova střední škola Český Těšín
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Krizová připravenost hendikepovaných osob
Mezi témata sociální odpovědnosti patří i příprava na možné krizové situace a mimořádné 
události, jakými v našem prostředí mohou být nejčastěji požáry nebo povodně. Povědomí 
hendikepovaných osob o přípravě na tyto akce a následném správném jednání je nízké, taktéž  
i povědomí záchranných sborů o tom, jaká specifika hendikepované osoby při ohrožení krizovou 
situací nebo mimořádnou událostí zažívají. 

Handy Club Ostrava, z.s. se v rámci mezinárodního projektu „Společně s hendikepovanými 
proti mimořádným událostem“ financovaného z programu Erasmus+  zapojil do tvorby 
vzdělávacích materiálů na téma přípravy hendikepovaných osob, konkrétně fyzicky, zrakově  
a sluchově postižených na krizové situace (povodně, požáry a zemětřesení).  

Výsledkem spolupráce pod hlavičkou koordinující společnosti AFAD – oblastního ředitelství 
krizového řízení z tureckého města Eskisehir, jsou metodiky a videa. Metodiky popisují správné 
chování při krizové situaci a mají sloužit k rozšíření povědomí hendikepované veřejnosti, jak 
se před, během a po krizové situaci chovat. Videa pak představují jasnou instruktáž, jak se na 
krizové situace připravit. 

A i když je mezi krizovými situacemi řešenými projektem zemětřesení, které se v České republice 
vyskytuje v podstatně menší míře, než v seizmicky aktivním Turecku, jsou i pro nás návody na 
správné chování při projevech zemětřesení důležité. Neboť i Čechy projevy zemětřesení můžou 
ohrozit na některé ze zahraničních dovolených. 

Tento projekt a jeho výstupy přispívají k rozšíření připravenosti hendikepovaných osob  
i záchranářů na krizové situace a mimořádné události a podporuje tak šanci na snížení negativních 
dopadů, když už nějaká krizová situace či mimořádná událost opravdu dorazí. 

Výstupy projektu jsou k dispozici na webových stránkách: www.handyclub.cz
      
Ing. Iva Palatová

Sociálne podnikanie ako možnosť pomoci rodinám v náročných 
životných situáciách 

Občianske združenie Misia mladých pracuje s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v náročných 
životných situáciách v regióne Oravy od roku 2003. Náš program pomoci sme nazvali príznačne 
– Sebestačnosť. Program Sebestačnosti vychádza z tradícií a tradičného spôsobu života, ktorý 
je pre obyvateľov horského regiónu Oravy príznačný. Región je známy vysokou pôrodnosťou  
a veľkými rodinami, ktoré v mnohých obciach ešte stále pokračujú v malej poľnohospodárskej 
činnosti – chove dobytka, pestovaní zemiakov a obilnín. 

Naša pomoc sa sústredí predovšetkým na rodiny, ktoré sa dostali do náročnej životnej situácie 
(smrť manžela, vážna choroba, zdravotné postihnutie dieťaťa alebo rodiča), a sú ochotní svoju 
situáciu zlepšiť vlastnou iniciatívou a snažením. 
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Podľa našich zistení sa rodiny stretávajú s nasledovnými problémami: 

1.  Nemožnosť zamestnania na plný úväzok z rodinných dôvodov (starostlivosť o maloleté alebo  
 choré deti) 
2.  Neochota zamestnávateľov zamestnávať na čiastočný úväzok 
3.  Komplikovaná legislatíva pri rôznych jednorázových prácach a brigádach 
4. Obavy o zrušenie štátnych sociálnych dávok (predovšetkým v spojitosti so starostlivosťou 
postihnuté dieťa) pri paralelnom pracovnom úväzku 

Väčšina rodín, s ktorými pracujeme má prístup k pôde (záhradky, polia). Rodiny po prihlásení sa 
do programu môžu získať semiačka, priesady zeleniny a predovšetkým know-how k pestovaniu 
menej tradičných druhov zeleniny – ako napr. kvaky (po česky tuřín), rôznych odrôd tekvice, cukety, 
domácich byliniek, ale aj paradajok a paprík. Rodina môže zeleninu predávať v rámci zákonom 
dovoleného predaja z dvora. Ten umožňuje za splnenia základných podmienok (zabezpečenie 
nezávadnosti a čistoty zeleniny) predaj zeleniny fyzickým osobám a maloobchodným prevádzkam 
v určených množstvách. Rodiny si tak môžu predajom zeleniny privyrobiť do domáceho rozpočtu 
– ak dosiahnu príjmy v zákonom stanovenom rozmedzí, tie nepodliehajú daňovým povinnostiam 
– a tak neovplyvňujú ani iné dávky (napr. príspevok na opatrovanie). 

Okrem predaja učíme rodiny spracovávať zeleninu netradičným spôsobom – z cukety robíme 
torty, z cvikly koláče a z kvaky chutné polievky. Okrem možnosti úspory v domácnosti tým 
sledujeme aj cieľ zlepšenia stravovacích návykov pod heslom – Zdravo, ale chutne! 

Novelizované Nariadenie Vlády SR umožňuje okrem predaja doma vypestovanej zeleniny  
a ovocia aj ich limitované spracovanie na druhotné produkty, napr. džemy, lekváre, sterilizovanú 
zeleninu, atď. Rodina tak môže doma vypestované produkty spracovať v domácom prostredí za 
podmienky dodržania bezpečnosti a kvality spracovaných produktov. Zároveň musí rodina viesť 
evidenciu a osoba, ktorá produkty spracúvava musí disponovať zdravotným preukazom. 

Tohto roku sa 5 rodín zapojilo aj do skleníkového pestovania. Od nášho združenie získali 
profesionálne skleníky, kde pestujú uhorky, papriku a paradajky. Zatiaľ pre vlastnú potrebu, na 
budúci rok s plánom predávať, prípadne spracovávať dopestovanú skleníkovú zeleninu. 

Pred našim združením stojí otázka, ako pokračovať v aktivitách s rodinami, aby aspoň čiastočne 
zohľadňovali ekonomické reálie a boli prínosom pre rodiny ako aj spotrebiteľov zeleniny  
a spracovaných produktov. Či formou družstva, obchodnej spoločnosti alebo iného (polo)
trhového subjektu, ktorý by ďalej mohol rozvíjať začaté činnosti. Na Slovensku sa opäť rozbehla 
podpora pre sociálne podniky s cieľom pracovnej integrácie – myslíme si, že v zlom čase 
(historicky rekordne nízka úroveň nezamestnanosti) a so zle nastavenými parametrami, navyše 
v prostredí, kde obrovský počet ľudí čelí exekúciám. Preto sa do plánovaných výziev nebudeme 
zapájať. 

Stále si myslíme, že ak má byť nejaký projekt životaschopný, musí byť (keď aj čiastočne) schopný 
prežiť aj bez komplikovaných dotačných schém. O to sa aj naďalej s našimi rodinami budeme 
snažiť.

Mgr. Anton Michalica, PhD., 
predseda OZ Misia mladých Tvrdošín



28   www.ostrianon.cz

Senioři úspěšně zakončili další ročník výuky na internetu

Senior Internet Euro Klub – to je zájmový a vzdělávací kurz pro seniory, který od roku 
2004 organizuje spolek TRIANON z Českého Těšína. Jde o program, ve kterém studenti 
v roli lektorů předávají své znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií 
seniorům z města a okolí, jímž jsou nové technologie mnohdy zcela cizí. To však už 
neplatí pro naše absolventy, kteří se díky mladým lektorům naučili obsluhovat nejen 
počítač a internet, ale poznali také nové způsoby komunikace prostřednictvím emailu, 
Skype nebo sociálních sítí. Co vše je na internetu možné a na co je potřeba si dávat 
pozor, tak přesně na to odpovídali trpěliví studenti seniorům nejčastěji.

Lekce Senior Internet Euro Klubu probíhaly v prostorách Gymnázia Josefa Božka  
a v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně vždy dvakrát v týdnu od 15 do 16 hod od 
října do prosince loňského roku a následně pak od ledna do konce dubna. Letošního 
ročníku se aktivně zúčastnilo přes 20 seniorů, kterým se věnovalo 10 lektorů. Na 
závěrečných lekcích byly seniorům předány Osvědčení o absolvování kurzu, jako 
upomínka i odměna za jejich více než půlroční snažení.

Jako lektorka a spoluorganizátorka kurzu věřím, že se i letošní ročník seniorům líbil, 
splnil jejich očekávání a všichni si z něj odnesli spoustu zážitků, nových informací  
i přátelství.

Jana Rybová
TRIANON, z.s.



29 www.ostrianon.cz  

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. 
Jednocześnie prowadzimy kampanię na rzecz walki z dopalaczami. Nasze działania w 
tym zakresie polegają głównie na edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Ostatni czas 
przyniósł wiele zmian w zakresie podejścia do tych nowych substancji psychoaktywnych 
i wprost nazywa się je narkotykami. Skutki ich zażywania są bardzo często tragiczne.

W lipcu 2018 roku po raz kolejny organizowaliśmy obóz ekologiczno – edukacyjny dla 
dzieci i młodzieży. W tym roku odpoczywaliśmy  w Szczawnicy. W ramach wypoczynku 
miały miejsce wycieczki (m.in. spływ Dunajcem, rejs po jeziorze Czorsztyńskim, 
zwiedzanie zamku w Niedzicy, kolejka linowa na Palenicę, basen, park linowy), piesze 
wędrówki po wąwozach i stąpanie po szczytach Pienin, zajęcia sportowe, konkursy, 
zajęcia pozwalające rozwinąć twórcze myślenie, śpiewy przy ognisku, tańce, karaoke, 
wieczór filmowy oraz wiele innych atrakcji.  

Mgr. Mariola Kujańska 
psycholog RTOZ Rybnik
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15 let úspěchů bez záře reflektorů

Na stránky sborníku se tímto článkem dostává problematika sociální 
ekonomiky a sociálních inovací tak, jak ji chápeme a propagujeme ve 
spolku TRIANON a jak se ji více než 15 let snažíme dostávat do povědomí 
i dalším subjektům v regionu. Náš spolek fungující od r. 2003 se  
v rámci svého pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® zaměřuje na vytváření 
dlouhodobých vazeb a partnerství mezi firmami, vzdělávacími institucemi a veřejnou správou, 
a to v přeshraničním rozměru za účasti partnerů z Česka, Polska i Slovenska.  Svými aktivitami 
se snaží o nalézání dlouhodobých a systematických řešení v oblasti propojování ekonomické 
činnosti a podnikání se sociálními a environmentálními aspekty tolik charakteristickými pro 
náš příhraniční region. 

V tomto směru vnímáme koncept sociálního podnikání a s ním spojené aktivity jako vhodné  
a udržitelné řešení stávajících socioekonomických problémů regionu. Základem sociálního 
podnikání je skutečná ekonomická činnost – tedy produkce zboží nebo služby, kterou sociální 
podnik nabízí na běžném trhu. Sociální podnik se pak od toho běžného liší především tím, 
že částečně zastává roli státu a spolupodílí na řešení sociálních či jiných patologických jevů 
v místě svého působení většinou tím, že poskytuje pracovní uplatnění skupinám ohroženým 
na běžném trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, příslušníci etnických menšin apod.). Hlavním cílem sociálního podniku je 
shodně s běžným podnikem generování zisku, rozdíl je však v jeho požadované výši  
a následném využití. Sociálnímu podniku nejde o to zisk neustále zvyšovat, naopak jej 
spíše stabilizovat a udržet na určité úrovni po delší dobu. Zisk si pak nerozdělují jednotliví 
vlastníci sociálního podniku, ale investují jej dále do rozvoje svých provozů, zaměstnanců 
nebo do jiných veřejně prospěšných aktivit.

Největším problémem takového začínajícího podniku je stabilizovat svou pozici na trhu 
a získat partnery k dlouhodobé spolupráci a zakázkám. Přitom kontraktování určitých 
nákupů nebo služeb může být pro firmy nebo subjekty veřejné správy mnohdy efektivní, 
o to více, pokud dodavateli budou sociální podniky. Kontraktování části zakázek či 
subdodávek na externího dodavatele přináší řadu výhod jako např. časová úspora, 
snížení náročnosti řízení, vyšší kvalita a efektivita, přístup k novým a expertním řešením. 
I proto se outsourcing stal tolik oblíbeným mezi běžnými podnikateli a pomalu proniká 
také do veřejnoprávních institucí. Kontraktování nákupů a služeb ze strany veřejné 
správy je o něco složitější a často podléhá pravidlům zákona o veřejných zakázkách. 
Jeho novela platná od října 2016 však už i toto zohledňuje, a umožňuje do určitě míry 
upřednostnit uchazeče, který v souvislosti s plněním zabezpečuje i určitý místní, sociální 
či environmentální prospěch. V současnosti se však této možnosti příliš nevyužívá  
a rozhodujícím kritériem v hodnocení veřejných zakázek je stále především cena.  
V souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání se diskutuje dokonce o zadávání 
veřejných zakázek výhradně pro sociální podniky a dalších možnostech, takže zohledňování 
dalšího prospěchu při výběru dodavatele je podle nás jen otázkou času.

Přitom kontraktování nákupů a služeb u sociálních podniků sebou nese další nesporné 

15let
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finanční výhody, kromě často nižší ceny než u běžné konkurence je to především možnost 
uplatnění náhradního plnění. Veřejní i soukromí zaměstnavatelé mají zákonem uloženu 
povinnost zaměstnávat určitý podíl OZP, případně nakupovat zboží a služby od jiných 
subjektů zaměstnávajících více než 50% OZP nebo zaplatit ročně paušální částku do státního 
rozpočtu. Nejčastěji využívanou možností snad z důvodu chybějící osvěty je třetí varianta 
– odvod do státního rozpočtu. Přitom zaměstnavatelé mohou efektivní cestou získat 
sobě prospěšné zboží a služby a optimalizovat tak své výdaje. Navíc tím přímo podpoří 
zaměstnanost problematických skupin v regionu a svojí spolupráci se sociálním podnikem 
mohou pak dále využít ke své propagaci v rámci firemního marketingu nebo CSR. Navíc při 
využití tohoto způsobu uplatnění náhradního plnění je veškerá administrativa a evidence 
přenesena na dodavatele – sociální podnik, není tedy potřeba pro tyto záležitosti vyčleňovat 
v organizaci další zdroje. 

V současnosti existuje mnoho iniciativ za účelem podpory a osvěty v oblasti sociálního 
podnikání. V říjnu pořádal spolek TRIANON již 15. ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR 
BEZ HRANIC® s tématem sociální ekonomiky a podnikání. Na konferenci navázal Happening 
sociálních podniků s přehlídkou pestré nabídky zboží a služeb sociálních podniků z regionu, 
uskutečněný ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.. Zúčastnili 
jsme se také Veletrhu sociálních podniků v Brně organizovaného Komorou sociálních podniků 
Jihomoravského kraje. Diskuze o možnostech rozvoje sociálního podnikání v kraji pokračovala 
na pracovní schůzce s partnery za účasti senátora a vládního zmocněnce pro Ústecký  
a Moravskoslezský kraj Jiřího Ciencialy. 

TRIANOU se za 15 let podařilo stabilizovat svou pozici na trhu a vytvořit podmínky pro 
plynulou činnost dvou pracovních programů „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace  
a skartace“, určených výhradně k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci 
programu „Separace pro recyklaci“ provádíme ekologickou likvidaci elektrických zařízení  
a elektroniky, separaci a zpracování jednodruhových plastů pro automobilový průmysl  
a nově také ekologickou likvidaci kabeláže. Volba těchto komodit měla a dodnes má svoji logiku  
z hlediska nárůstu objemu a potenciálu pro další výzkum a využití ve výrobním procesu.  
V tomto ohledu jsme velice vděčni za dlouhodobou a stabilní spolupráci s VŠB-TUO, kterou se 
nám podařilo vybudovat a v rámci které můžeme společně rozvíjet nové inovativní myšlenky 
v oblasti materiálového využití. V programu „Digitalizace a skartace“ nabízíme skenování 
dokumentů až do formátu A0+, digitalizaci knih, vázaných výtisků, novin, časopisů a nově 
 i fotografií či negativů. Součástí digitalizace je také následná úprava dokumentů ve 
speciálním softwaru. Nabízíme také OCR skenování a vytěžování dat, zpracování databází  
a digitálních archivů podle přání zákazníka.

Za dobu, kterou na trhu spolek TRIANON působí, můžeme potvrdit, že se nám práce daří. 
Podařilo se navázat obchodní spolupráci s několika klíčovými partnery, stále se objevují noví 
zákazníci a ti stávající jsou spokojeni a rádi se vracejí. Jsme rádi, že díky naší snaze našlo 27 
zdravotně postižených spoluobčanů své místo v pracovním i společenském životě a že dále 
můžeme rozvíjet naše aktivity a vytvářet další pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. 
Mnohdy to není jednoduchá cesta, o to větší je pak ale radost z výsledku. 



32   www.ostrianon.cz

N
ov

é 
pr

ac
ov

iš
tě

 
D

ig
ita

liz
ac

e 
a 

sk
ar

ta
ce

 
vz

ni
kl

o 
ja

ko
 

re
ak

ce
 

na
 

sí
líc

í 
tre

nd
 

el
ek

tro
ni

za
ce

 d
ok

um
en

tů
 p

ře
de

vš
ím

 v
e 

ve
ře

jn
é 

sp
rá

vě
 a

 fi
rm

ác
h.

 
 D

ig
ita

liz
ac

e 
je

 j
ed

no
du

še
 s

ke
no

vá
ní

 d
ok

um
en

tů
. 

K 
di

gi
ta

liz
ac

i 
pí

se
m

no
st

í 
až

 d
o 

fo
rm

át
u 

A0
+ 

vy
už

ív
ám

e 
m

ul
tif

un
kč

ní
 z

ař
íz

en
í X

er
ox

 6
70

5,
 n

a 
ně

m
ž 

lz
e 

do
ku

m
en

ty
 

sk
en

ov
at

 b
ar

ev
ně

, v
e 

st
up

ní
ch

 š
ed

i n
eb

o 
če

rn
ob

íle
. N

ás
le

dn
ě 

js
ou

 s
ou

bo
ry

 u
kl

ád
án

y 
do

 p
oč

íta
če

 n
ej

ča
st

ěj
i v

e 
fo

rm
át

u 
pd

f n
eb

o 
tif

f. 
Za

říz
en

í j
e 

vh
od

né
 ta

ké
 n

a 
ko

pí
ro

vá
ní

 
ve

lk
op

lo
šn

ýc
h 

do
ku

m
en

tů
.  

 D
ok

um
en

ty
 v

 e
le

kt
ro

ni
ck

é 
po

do
bě

 lz
e 

na
jít

 p
od

le
 je

jic
h 

ná
zv

u 
a 

um
ís

tě
ní

 v
 c

el
ko

vé
 

st
ru

kt
uř

e 
po

čí
ta

če
. 

N
ab

íz
ím

e 
ta

ké
 

ro
zš

íře
no

u 
di

gi
ta

liz
ac

i 
da

t, 
kd

y 
do

ku
m

en
ty

 
op

at
řím

e 
kl

íč
ov

ým
i 

sl
ov

y,
 p

om
oc

í 
ni

ch
ž 

a 
je

jic
h 

ko
m

bi
na

cí
 j

e 
už

iv
at

el
 s

na
dn

o 
vy

hl
ed

á.
 

  
N

a 
di

gi
ta

liz
ac

i k
ni

h,
 n

ov
in

 a
 č

as
op

is
ů 

do
 fo

rm
át

u 
A3

 je
 v

yu
ží

vá
n 

kn
iž

ní
 s

ke
ne

r B
oo

kE
ye

 4
 

V
3 

K
io

sk
.  

 N
as

ke
no

va
né

 p
ís

em
no

st
i n

ás
le

dn
ě 

pr
oj

do
u 

fin
ál

ní
 ú

pr
av

ou
 a

 č
iš

tě
ní

m
 p

om
oc

í 
so

ftw
ar

u 
W

is
eI

m
ag

e.
  

 Po
 d

oh
od

ě 
js

m
e 

sc
ho

pn
i p

os
ky

tn
ou

t t
ak

é 
di

gi
tá

ln
í a

rc
hi

va
ci

. J
ed

ná
 s

e 
o 

sp
rá

vu
 v

la
st

ní
ch

 
do

ku
m

en
tů

 v
 e

le
kt

ro
ni

ck
é 

po
do

bě
, 

kt
er

é 
js

ou
 u

lo
že

ny
 n

a 
vi

rtu
ál

ní
m

 d
is

ku
. 

K 
tě

m
to

 
so

ub
or

ům
 

m
á 

kl
ie

nt
 

př
ís

tu
p 

na
 

zá
kl

ad
ě 

př
ih

la
šo

va
cí

ho
 

jm
én

a 
a 

he
sl

a 
od

ku
dk

ol
iv

 
s 

in
te

rn
et

ov
ým

 p
řip

oj
en

ím
. 

  

  



33 www.ostrianon.cz  

Tisková zpráva o 15. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2017Tisková zpráva o 15.mezinárdní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2017 

Dne 5. října 2017 se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje již 15. ročník 
mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC ®. Pořadatelem konference je již tradičně 
společnost TRIANON z.s. z Českého Těšína, zakládající člen Klastru sociálních inovací a podniků 
– SINEC z.s. Konferenci zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomiku 
Ing. Jaroslav Kania. 
Cílem konference bylo podpořit rozvoj sociální podnikání jak v teoretické, tak praktické rovině 
s využitím zkušeností partnerů z ostatních krajů České republiky, ale také z Polska a Slovenska. 
Konference se zúčastnilo více než 50 osob z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, 
včetně vědecko-vzdělávacích institucí a Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.  
Na konferenci v prvním bloku zazněly prezentace o zkušenostech ze sociálního podnikání 
zaměřeného na podporu sociální integrace osob se zdravotním a sociálním vyloučením.  
Dále byl prezentován návrh „Zákona o sociálním podnikání“ a mezinárodní spolupráce škol 
v Karviné a v Jastrzębie – Zdroj.  
 
V druhém bloku zazněly příspěvky ke společenské odpovědnosti podniků na trhu práce 
v kontextu zapojování osob s mentálním postižením a potřeby začlenění osob v chráněném 
bydlení do sociálních podniků. Stejně tak jako téma zaměstnávání osob pečujících o osobou 
blízkou, což je opomíjená skupina ve vztahu k trhu práce a sociální integraci. 
Zajímavým příspěvkem byla prezentace k problematice sociální ekonomiky řešená MVŠ 
Olomouc a WSEH Bielsko-Biała ve Štrasburku. Přítomnost zástupců vědeckých, vzdělávacích 
institucí a prezentace studentů nabízí lepší propojení sociální ekonomiky na tyto instituce. 
Na závěr je potřeba zdůraznit dlouhodobou podporu a spolupráci ze strany 
Moravskoslezského kraje, bez které by se aktivity směřující k podpoře sociálního podnikání a 
sociální integrace nepodařilo uskutečňovat. O konání a výstupech konference budou dopisem 
účastníků konference informování tři ústavní činitele České, Polské a Slovenské republiky. 
Přítomni byli zástupci Komory sociálních podniků, města Český Těšín, KR NRZP MSK, Moravské 
VŠ Olomouc, Úřadu práce ČR, VZP ČR, Národní sítě MAS, České spořitelny, PTM v ČR, 
slovenských a polských partnerů a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC. 
 
Uspořádání konference podpořily podnikatelské subjekty v regionu – Třinecké železárny, 
KOVONA SYSTEM, Finclub Plus,a.s., ELEKTROWIN a.s., Remarkplast s.r.o., VEOLIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s., OKD, a.s., dále město Český Těšín, statutární města Havířov a Karviná, VZP 
ČR, CEGI – Středoevropské skupiny pro integraci, KÚ Moravskoslezského kraje a NRZP ČR, 
Klastr sociálních inovací a podniků SINEC. Pro další rozvoj sociálních podniků jsou důležité 
témata PRŮMYSL 04, SDÍLENÁ EKONOMIKA a program RESTART zejména pro sociální podniky 
v rámci Moravskoslezského a Ústeckého kraje. 
 
Více informací o sociální ekonomice a podnikání naleznete na www.ostrianon.cz,  
http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/, http://www.komora-socialnich-podniku.cz/ ve 
sborníku konference (ISBN 978-80-905573-5-2) a v Dílčím podkladu pro případovou studii o 
sociálním podnikání 2016. 
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V souladu se Stanovami spolku Trianon, z.s. bylo na základě
mimořádné osobní pomoci při realizaci pilotního programu

BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®

uděleno

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

2017

Doc. Ing. Jiřímu CIENCIALOVI CSc.
senátorovi Parlamentu ČR

2012

MUDr. Josefu SŁOWIKOVI
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 

2005
Ing. Miroslavu BEDNARZOVI

doc. Ing. Evě SIKOROVÉ, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc

 Jaroslavu ČÁNKOVI

Ing. Jaromíru KOHLÍČKOVI, CSc.
poslanci Evropského parlamentu
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16. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2018
finančně podpořili:

www.karvina.cz
www.havirov-city.cz

www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi
www.kovona.cz

www.trz.cz
www.nrzp.cz
www.cez.cz
www.msk.cz

Dlouhodobě podporují aktivity pracovní integrace 
zdravotně znevýhodněných občanů:

www.trz.cz
www.okd.cz/cs

www.veolia.cz/cs
www.cez.cz

www.tesin.cz
www.r-compounding.cz

www.klastr-socialnich-podniku.cz
www.finclub.cz

www.msk.cz

DĚKUJEME!
TRIANON, z.s.
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