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1. Řízení projektu 

Přípravná fáze projektu 
Tato fáze zahrnuje nákup zařízení, výběr zaměstnanců do projektu, další přípravy spojené s 

projektem  

Tvorba metodiky projektu 
Metodika projektu vznikala zejména v prvních 2 měsících realizace projektu, v rámci dalších měsíců 

projektu byla doplňována a rozšiřována. Vytvoření, pomoc s dohledem nad dodržováním metodiky a 

konečným zhodnocením projektu měl na starosti metodik projektu. 

V rámci realizace projektu bylo konzultováno s epidemiologem a statistikem adekvátní získání dat o 

populaci nezaměstnaných klientů s epilepsií v Praze. Na základě veřejně dostupných dat ÚZIS byl 

vytvořen adresář neurologů, kteří byli pravidelně informováni o projektu a možnosti klientů připojit 

se. Sociální pracovník a ergoterapeut vypracovali postup, jakým způsobem s každým klientem 

pracovat (case management) a zároveň sledovat, které intervence jsou nejefektivnější. Navázali jsme 

na zkušenosti dříve organizovaných JOB klubů a Modulového vzdělávacího programu pro lidi 

nemocné epilepsií (MOSES). 

Manažer projektu a metodik a ergoterapeut vypracovali na základě osobních setkání v rámci  

networkingu databázi zaměstnavatelů v Praze, kteří byli o projektu informováni a pravidelně 

kontaktováni stran možného zaměstnání klientů. Byli jsme v kontaktu s pražskými Úřady práce, které 

jsme o projektu rovněž informovaly. Úřady práce jsme pravidelně kontaktovali stran volných 

pracovních pozic pro klienty s epilepsií, ale tato strategie se v průběhu projektu neprokázala jako 

úspěšná, tímto způsobem se nepodařilo domluvit pracovní pohovor žádnému z klientů. 

Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Lékořice a Naší kavárnou byl vypracován postup určující, 

kteří klienti budou vhodnými kandidáty na tréninková pracovní místa v kavárně, kdo a jakým 

způsobem bude vést supervizi, a jakým způsobem bude práce klientů vyhodnocena.  

Metodické podrobnosti o jednotlivých klíčových aktivitách viz příslušné kapitoly. 

Řízení a administrace 
Kompletní zajištění průběhu financování realizace projektu, řízení projektu a administrativa spojená s 

projektem, administrace projektu. Na této části aktivity se podíleli zejména manažer projektu, 

asistent projektu a finanční manažer 

Monitoring 
Monitoring zahrnuje činnosti přispívající k dosahování cílů a priorit projektu a vedoucí k zabezpečení 

hladkého průběhu projektu. Tyto činnosti měl na starosti metodik projektu ve spolupráci se všemi 

členy realizačního týmu. 

Pro přehled činností a úkolů realizačního týmu jsme si vytvořili tabulku nastiňující časový rozvrh 

projektu. Obsahovat nejdůležitější cíle, kterých by mělo být dosaženo v průběhu 24 měsíců průběhu 

projektu. Na pravidelných poradách týmu jsme konzultovali aktuální průběh projektu, cíle 

konkrétních klientů v rámci jednotlivých klíčových aktivit a kdo a jakým způsobem může přispět 
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k jejich naplnění. Byla načrtnuta podrobnější tabulka pro každý měsíc, v níž jednotlivé sloupce 

představovaly členy realizačního týmu, a řádky úkoly, které mají být splněny. Tabulka a spolu s ní 

sdílený google kalendář umožnili všem členům realizačního týmu mít přehled o aktuálně probíhajících 

aktivitách a úspěšnosti jejich plnění. 

Zpětná vazba 
Zajištění zpětné vazby od cílové skupiny a zaměstnavatelů probíhalo v podobě vyplnění dotazníků 

týkajících se působení cílové skupiny v rámci projektu. Konečný vzhled dotazníků navrhl metodik, 

dohled nad vyplňováním dotazníků zajišťoval zejména asistent projektu.  Dotazníky byly vyhodnoceny 

v rámci metodiky projektu. 

Forma dotazníků byla konzultována se statistikem. Z konzultace vyplynulo následující: 

Dotazníky pro účastníky projektu mají mít maximálně 10 otázek týkajících se jednotlivých zásahů 

sociálního pracovníka a ergoterapeuta. Odpovědi budou uzavřené (ano, ne, nevím) a účastníci 

projektu budou na otázky odpovídat v soukromí, abychom se vyvarovali možnému ovlivnění 

odpovědí. Účastníci projektu by měli mít možnosti vyplnit hodnotící dotazník online či písemnou 

formou v jejich domácím prostředí. 

Dotazníky pro zaměstnavatele budou rovněž obsahovat maximálně 10 otázek týkajících se projektu, 

jejich znalosti problematiky zaměstnávání lidí s epilepsií, případného pokroku v informovanosti o 

problematice po naší intervenci. 

Z dotazníků pro klienty vyplynulo, že nejefektivnějším způsobem oslovování klientů je spolupráce 

s lékaři (tímto způsobem se o projektu dozvědělo 36 z 47 klientů). Nejvíce využívanou službou bylo 

individuální poradenství sociální pracovnice a ergoterapeutky, kterou využilo 100% klientů, 

nadpoloviční většina klientů se taky účastnila job klubů a vzdělávacích přednášek a seminářů. Jako 

pro ně nejpřínosnější hodnotili klienti individuální poradenství, 8 z 10 klientů, kteří pracovali na 

tréninkovém pracovním místě, uvedlo jako jednu z nejpřínosnějších aktivit právě tréninkové pracovní 

místo. Největší přínos projektu viděli klienti v podpoře při psaní životopisu a motivačního dopisu (30 

z 47), 16 z 21 zaměstnaných klientů pak uvedlo jako největší osobní přínos pro ně – nalezení 

zaměstnání, dále klienti pozitivně hodnotili získávání nových informací,podporu v řešení sociální 

situace a možnost setkání se s lidmi s podobnými problémy. 38 z 47 klientů by rádo v projektu 

pokračovalo, z nich 30 by bylo ochotno si na službu připlácet částkou 100-500 Kč měsíčně. 

 

Dotazník k hodnocení projektu byl administrován také zaměstnavatelům, s nimiž byla navázána 

spolupráce. Dotazník vyplnilo 20 zaměstnavatelů. 6 z nich se na pracovišti setkalo s člověkem 

s nějakou formou epilepsie, 17 z nich uvedlo, že informace o specifických potřebách lidí s epilepsií 

poskytnuté pracovnicemi realizačního týmu byly užitečné a dostačující, 11 z nich uvedlo, že vidí 

potenciál pro využití brožury na pracovišti. 14 zaměstnavatelů udalo, že preferuje, pokud osoba se 

zdravotním postižením žádá o zaměstnání samostatně, ale zároveň by 7 zaměstnavatelů uvítalo 

možnost konzultovat specifika zdravotního stavu ve vztahu k zaměstnání s odborníkem. 

 

Evaluace členů realizačního týmu probíhala průběžně na poradách týmu. Společně jsme 

vyhodnocovali, kterých krátkodobých cílů se nám podařilo dosáhnout a kterých ne, pokoušeli jsme se 
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identifikovat důvody neúspěchu a navrhnout nové řešení. Podle konkrétního průběhu aktivit jsme 

upravovali dlouhodobou koncepci projektu ve snaze maximálně vyjít vstříc našim klientům. Konkrétní 

případy viz kapitola KA 3. 

Hodnocení realizace projektu 
Na klíčové aktivitě se podíleli: Manažer projektu, asistent projektu, finanční manažer, metodik 

projektu. Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Příprava projektu, která je součástí 

této aktivity, probíhala v rámci prvních dvou měsíců projektu. Na konci projektu dojde k jeho 

vyhodnocení. 

Hodnocení realizace projektu probíhalo na základě metodiky. 

Typ údajů, který má být konkrétně shromažďován byl konzultován se statistikem. 

U každého z účastníků projektu byla vedena osobní sociální anamnéza: 

 Jméno, příjmení, titul: 

 Datum narození, věk:  

 Trvalé bydliště: 

 Telefon: 

 Email: 

 Ošetřující lékař: 

 Dg: jaká forma epilepsie? Aura? Jak časté záchvaty? Přidružené problémy? 

 Přidružená Dg: 

 FA: jaké léky? Jak často? Nežádoucí účinky? 

 RA: stav, děti 

 BS: byt/rodinný dům? pronájem/vlastník? 

 ŠA: vzdělání: vyučen/ středoškolské/ vysokoškolské?  Zaměření? 

 PA: pracovní zkušenosti (kde, kdy, jaké?) jak dlouho nezaměstnaný? Má zájem o rekvalifikaci, job 

klub, tréninkové pracovní místo, poradenství, podporu při hledání zaměstnání? Co by chtěl za 

práci?  

 SA:  ID – stupeň? Starobní důchod? Dávky? Finanční situace? 

 Denní režim: 

 Koníčky:  

 Řidičský průkaz:  

 Znalost práce na PC, internet: 

 Cíl klienta: jaké zaměstnání?  

 Plán intervence: jak toho dosáhnout? 

 Úkoly, časová osa: 

Tyto informace jsme získávali s cílem vysledovat určitě souvislosti. Například, které faktory jsou pro 

získání zaměstnání nejvíce limitující – jestli zdravotní stav, vzdělání, vlastnictví řidičského oprávnění či 

odpracovaná léta, případně doba bez zaměstnání. Naším cílem bylo stanovit faktory, které jsou 

největší individuální překážkou pro konkrétního klienta, a zaměřit se na minimalizaci jejich vlivu 

v rámci osobní intervence. Dále jsme chtěli vysledovat faktory, které obecně uvádí vyšší procento 
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našich klientů a těm potom věnovat zvláštní pozornost v individuálním poradenství a zároveň v rámci 

programu job klubů (podrobněji v příslušné kapitole). 

V průběhu projektu byl dále veden záznam o počtu účastníků projektu a individuálním počtu návštěv 

každého z nich, dále o počtu životopisů, které rozeslal, a pracovních pohovorů, kterých se zúčastnil. 

V případě neúspěšného pohovoru bude evidován důvod neúspěchu interpretovaný účastníkem 

projektu - pokud účastník projektu bude ochoten ho sdělit. V případě spolupráce s daným 

zaměstnavatelem může být evidován i důvod neúspěchu s pohledu zaměstnavatele. 

Veškeré dotazníky vyplňované klienty za účelem posouzení jejich schopností, dovedností, 

zdravotního stavu byly archivovány anonymně pouze pod registračním kódem klienta sestávajícího 

z prvních 3 písmen jména, příjmení a přiděleného čtyřmístného čísla.  

Součástí projektu byl monitoring vlivu zásahu realizačního týmu na kvalitu života účastníka projektu. 

Jako monitorovací nástroj bude využit standardizovaný dotazník QOLIE 31. Jedná se o specifický 

dotazník hodnotící kvalitu života u lidí s epilepsií a to celkově a v rámci 7 podkategorií, které se týkají 

následujících zdravotních oblastí: strach ze záchvatu, celková kvalita života, životní spokojenost, 

energie/únava, kognitivní funkce, léčebný efekt, schopnost zařazení do společnosti. Účastník projektu 

byl požádán o vyplnění dotazníku při zapojení se do projektu a následně s nejméně šestiměsíčním 

odstupem. Naším cílem bylo zejména přispět ke zvýšení kvality života našich klientů.  

Párové dotazníky QOLIE 31 vyplněné před a po intervenci se podařilo získat od 23 ze 47 klientů. 

Bohužel tento nástroj se neprokázal jako efektivní, zachycené rozdíly ve vnímání kvality života nebyly 

statisticky významné. Vysledovat lze pouze mírné zhoršení hodnocení kvality života v podkategorii 

strach ze záchvatu, které po konzultacích s psychology, přičítáme životním změnám způsobeným 

intervencí. Je pochopitelné, že se strach ze záchvatu zvýší v situaci, kdy klient opustí bezpečí 

domácího stereotypu a snaží se vstoupit na trh práce, který je sám o sobě stresujícím prostředním. 

Potěšilo nás mírné zlepšení kvality života v podkategorii schopnost zařazení do společnosti. Nicméně 

při pokračování projektových aktivit bychom volili jiný hodnotící nástroj, pravděpodobně více 

s využitím metod „person centered planning“. S ohledem na individuální potřeby a variabilitu našich 

klientů bychom volili spíše nástroj hodnotící úspěšnost konkrétní intervence u  konkrétních klientů 

než na generalizovaný postup.   

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této aktivity byla především bezproblémová realizace jednotlivých klíčových aktivit 

projektu, zabezpečení správného monitorování, hladkého průběhu žádostí o platby, zabezpečení 

správné publicity a jiných aktivit, které byly potřeba k jeho průběhu a to včetně komunikace s 

dodavatelem a poskytovatelem dotace. Dále je výstupem aktivity vytvoření této metodiky, které byla 

důležitou součástí řízení projektu a napomáhala k jeho bezproblémové realizaci a dodržování cílů 

projektu. V rámci zpětné vazby došlo k sesbírání a vyhodnocení dotazníků cílové skupiny a 

zaměstnavatelů (výsledky viz výše). 
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2. Vytvoření internetové aplikace 

Internetová aplikace bude sloužit cílové skupině a zaměstnavatelům a bude také posilovat a 

podporovat kontakt mezi nimi. Aplikace bude obsahovat dvě základní sekce. První část, tykající se 

poradenství, bude určena jednak pro zrychlení komunikace odborného realizačního týmu s cílovou 

skupinou, která může do EpiStopu docházet na poradenství, jednak pro šíření informací pro cílovou 

skupinu, která přijít osobně nemůže. Bude obsahovat nástěnku, diskuzi a chat, kde budou odborní 

pracovníci k dispozici (online v daných hodinách) a další sekce, které budou odpovídat aktuálním 

požadavkům projektu. 

Druhá část aplikace bude usnadňovat komunikaci se zaměstnavateli. Bude zde možné reagovat na 

konkrétní vyvěšené pracovní pozice a vkládat pracovní profil (životopis, motivační dopis apod.) 

Pravidelně budou aktualizovány informace týkající se nových pracovních míst. Zaměstnavatelé budou 

pravidelně oslovováni s cílem zapojení do databáze potenciálních zaměstnavatelů a pro používání 

aplikace k přímému výběru kandidátů na pohovory. Budou zde také aktualizovány informace týkající 

se sociálně právních podmínek zaměstnávání cílové skupiny.  

Aplikace bude vytvořena na základě zadání žadatele. Aplikace bude splňovat podmínky publicity 

projektu. 

Aplikace bude administrována v rámci nepřímých nákladů projektu ve spolupráci s ostatními členy 

projektového týmu. 

Internetová aplikace bude vznikat v průběhu prvních dvou měsíců realizace projektu tak, aby mohla 

být využitelná po dobu realizace projektu s udržitelností do budoucna. 

Služba bude vytvořena dodavatelským způsobem. Na dodavatele služby nebude vypsáno výběrové 

řízení. 

Výběr dodavatele, komunikaci s dodavatelem bude zastřešovat manažer projektu. Údržba aplikace 

bude zajištěna z nepřímých nákladů. Odborný obsah aplikace (a změny obsahu v průběhu realizace 

projektu) bude vytvořen metodikem projektu ve spolupráci s odbornými členy realizačního týmu 

(odborný) garant, ergoterapeut, sociální pracovník). 

V zájmu ochrany osobních dat klientů, budou tato data kódována. Každému z klientů bude přiřazen 

registrační kód, jehož klíč budou znát pouze členové realizačního týmu a budou ho využívat v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

Podrobný popis realizace 
Díky nedostupnosti finančních prostředků se vytvoření webové aplikace o několik měsíců zpozdilo. 

Základní uživatelské rozhraní bylo dokončeno dle smlouvy o díle k 31. 5. 2013. Adresa stránek je 

www.epijob.cz. Hned v počátku, po konzultaci s vybraným kandidátem pro tvorbu webových stránek, 

jsme zjistili, že omezit vstup na webové stránky pouze na pražské IP adresy je technicky 

nerealizovatelné. Rozhodli jsme se tedy od toho upustit. 

http://www.epijob.cz/
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Stávající web obsahuje sekce: 

 Domů 

 Co nabízíme 

 Jak na to? 

 Zkušenosti s hledáním práce 

 Poradna 

 Nabídky práce 

 Kontakty 

 Chat 

 Pro zaměstnavatele 

V sekci „Domů“ je aktuálně umístěna informace představující projekt. A plánujeme ji rozšířit o 

aktuality týkající se naší činnosti na projektu, budeme průběžně publikovat naše pokroky, aktivity 

v rámci Job klubů a podobně. Ve druhém monitorovacím období byla již tato sekce průběžně 

obohacována o události a novinky v rámci projektu. Na vytváření článků se podíleli ergoterapeut a 

metodik. 

Sekce „Co nabízíme?“ představuje naše aktivity a partnery. Návštěvníci stránek se dočtou o našich 

tréninkových pracovištích – Naše kavárna, Dobrovolnické centrum a o spřátelených organizacích 

např. sdružení Cerebrum – v rámci, jehož činnosti se naši klienti mají možnost účastnit 

rekvalifikačních kurzů „Administrativa“ a „Pomoc při přípravě pokrmů“. Sekci budeme průběžně 

aktualizovat tak, aby to odpovídala rozšiřování spektra našich aktivit. V plánu je workshop Základů 

obchodní činnosti či pracovní pohovor nanečisto organizovaný členy firmy GSK. Ve druhém 

monitorovacím období byla sekce rozšířena o popis služby „zkušební pohovor“ a o popis skupinové 

poradenství tj. job klubů. 

Sekce „Jak na to?“ obsahuje rady, jak napsat životopis, motivační dopis, jak obstát při pracovním 

pohovoru. Plánujeme ji dále rozšiřovat o informace, o které projeví klienti zájem – buď přímo 

v prostředí webových stránek, nebo při účasti na pohovorech. Dále bude tato sekce obsahovat 

informace o epilepsii ve vztahu k zaměstnání – jakým způsobem o epilepsii hovořit se 

zaměstnavatelem, zda zmínit diagnózu již v rámci pohovoru apod. Téma epilepsie ve vztahu 

k zaměstnání bude s klienty diskutováno i v rámci plánovaných Job klubů a zkušenosti z jednotlivých 

sezení plánujeme pravidelně uveřejňovat, aby byly k dispozici i těm, kteří nemají možnost se sezení 

osobně účastnit. 

Sekce „Zkušenosti s hledáním práce“ je vyhrazena především pro příspěvky návštěvníků stránek. 

Příspěvky mohou vkládat: 

1. Klienti – ti k projektovému webu získávají registrační údaje a jejich příspěvky se tedy 

zobrazí s jejich uživatelským jménem 

2. Neregistrovaní návštěvníci stránek – příspěvky se zobrazí jako anonymní 

3. Členové realizačního týmu 

Cílem sekce je sdílení jak pozitivních, tak i negativních zkušeností a analýza situace. Domníváme se, že 

jestliže někdo z epilepsií dobré zaměstnání našel, může být velkou motivací pro ostatní. Přínosné 
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mohou být i negativní zkušenosti – jestliže např. někdo popíše svůj neúspěch při pohovoru, může mu 

ergoterapeut či sociální pracovník pomoci situaci analyzovat, pokusit se odhalit případnou chybu, 

nedostatek nebo nedorozumění ať už na straně klienta nebo zaměstnavatele. Ostatní se následně 

mohou ze situace poučit. 

Sekce „Poradna“ je určena především dotazům klientů – jejich dotaz se zobrazí s jejich uživatelským 

jménem, jestliže se před jeho vložení zaregistrovali, ale anonymní dotaz může položit jakýkoli 

návštěvník stránek. Možnost odpovědět má rovněž kdokoli, sociální pracovnice nebo ergoterapeut 

pak odpovídají pod označením „pracovní terapeut“, aby bylo možné odlišit odpověď odbornou a 

laickou. 

Členové realizačního týmu s administrátorským přístupem k projektovému webu (aktuálně sociální 

pracovnice, ergoterapeut a metodik) mají možnost příspěvek nebo reakci smazat, shledají-li ho 

vulgárním, diskriminujícím či jiným způsobem závažně nevhodným. 

Sekce „Nabídky práce“. V rámci projektu bylo původně zamýšleno vytvoření webové aplikace, která 

by byla součástí projektového webu a usnadňovala komunikaci se zaměstnavateli. Měla umožnit 

reagovat na konkrétní vyvěšené pracovní pozice a vkládat pracovní profil (životopis, motivační dopis 

apod.) Po konzultaci se zaměstnavateli a zástupci portálů zprostředkujících nabídky práce jsme se 

rozhodli ustoupit od vytvoření zcela nové aplikace. Zjistili jsme, že bychom měli problém navázat 

kontakt s dostatečně velkým počtem zaměstnavatelů a že nejsme schopni poskytnout 

zaměstnavatelům dostatečnou motivaci proto, abychom našim klientům zajistili dostatečně široké 

spektrum pracovních nabídek. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s firmou LMC s. r. o., která 

provozuje portály www.prace.cz a www.jobs.cz zprostředkující nabídky zaměstnání. Detailní 

nastavení spolupráce momentálně v jednání mezi tvůrcem našich webových stránek a webmastery 

společnosti LMC s. r. o.  

Spolupráce mezi námi a firmou LMC s. r. o. by měla probíhat na 3 úrovních a do jisté míry pokryje 

spolupráci se zaměstnavateli. 

1. Firma zprostředkuje nabídky zaměstnání, které má k dispozici od zaměstnavatelů a úřadů 

práce, se kterými spolupracuje. Tyto nabídky se budou zobrazovat na našich webových 

stránkách v sekci „Nabídky práce“ a budou automaticky a průběžně aktualizovány. 

Webmaster projektu se pokusí realizovat použití filtrů, které by uživatelům umožnily 

filtrovat: 

 nabídky práce poskytnuté personální agenturou/přímo zaměstnavatelem 

 nabídky dle úvazku: plný/zkrácený/brigáda… 

 nabídky na vhodné pro OZP/nevhodné 

 nabídky v lokalitě Praha a Středočeský kraj 

Prostřednictvím prolinks z našich webových stránek budou naši klienti moci na dané nabídky 

reagovat, poslat životopis a motivační dopis. V případě potřeby mohou konzultovat vhodnost 

nabídky či konkrétní pracovní náplň s ergoterapeutem nebo sociální pracovnicí nebo naopak 

ergoterapeut či sociální pracovnice mají možnost doporučit klientovi konkrétní nabídku, je-li 

v souladu s individuálním plánem klienta. 

V případě zájmu klienta mu ergoterapeut či sociální pracovnice pomohou vložit pracovní 

profil do systému jobs.cz, tak aby k němu měli přístup zaměstnavatelé. 

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
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2. Firma LMC s. r. o. umístí náš banner na své stránky a jejich banner bude umístěn na 

projektový web. 

3. Firma LMC s. r. o. publikuje článek o našem projektu v sekci aktuality na stránkách práce.cz. 

Díky vysoké návštěvnosti těchto stránek je vysoká pravděpodobnost, že se o našem webu 

dozví široké spektrum potencionálních klientů i zaměstnavatelů. 

Sekce „Pro zaměstnavatele“ V rámci širší spolupráce se zaměstnavateli, kterou se dařilo 

uskutečňovat ve druhém monitorovacím období, vznikla potřeba vytvořit sekci představující 

zaměstnavatelům problematiku zaměstnávání lidí s epilepsií. Vytvořil ji metodik projektu ve 

spolupráci s ostatními členy týmu a obsahuje: Krátkou informaci o tom, co je epilepsie, jak vzniká, jak 

se projevuje, že není jednotným onemocněním, ale že se její průběh individuálně liší. Zaměstnavatelé 

zde dále najdou informace o výhodách zaměstnávání lidí se zdravotním postižením zejm. o finančních 

úlevách s odkazy na konkrétní zákony a vyhlášky.  

Webové stránky jsou neustále ve výstavbě, na vkládání a tvorbě odborného obsahu se podílí všichni 

odborní členové realizačního týmu, aktualizace provádí ergoterapeut, sociální pracovnice nebo 

metodik. Komplexnější správa je vykonávána tvůrcem webové aplikace dle smlouvy o díle. 
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3. Výběr cílové skupiny 

Popis cílové skupiny 
Cílovou skupinou našeho projektu jsou lidé žijící na území hlavního města Prahy a trpící epilepsií. Do 

projektu byli zapojeni lidé, kteří spadají do jedné z těch to kategorií: 

1. Lidé, kterým byla epilepsie diagnostikována v dospělém věku (tj. od 18 let), na příklad po 

úrazu a v důsledku toho přišli o zaměstnání a nyní jsou nezaměstnaní nebo v invalidním 

důchodu. 

2. Lidé s epilepsií zjištěnou v raném věku, kdy různá míra poklesu pracovní schopnosti závisí na 

druhu epilepsie, závažnosti záchvatů, frekvenci záchvatů, kompenzaci léčbou včetně saturace 

antiepileptiky, výsledku operační léčby, funkčním stavu v období mezi záchvaty, na 

neuropsychickém deficitu a nežádoucích vedlejších účincích léčby. 

Do projektu byli zařazeni lidé s epilepsií, buď nezaměstnaní, nebo pobírají invalidní důchod a 

z posudkového hlediska spadají do kategorie 

1. Forma kompenzovaná, kdy jejich pracovní schopnost je snížena o 10-15% 

2. Forma částečně kompenzovaná, kdy jejich pracovní schopnost je snížena o 25-40% 

3. Speciální pozornost bude věnována osobám z cílové skupiny, které jsou na trhu práce 

ohroženy také kvůli věkové kategorii, tj. je jim méně než 25 let nebo naopak nad 50 let. 

Kritéria pro výběr 
Pro výběr jsme neuplatňovali žádná speciální kritéria. Podmínkou bylo pouze, aby člen cílové skupiny 

odpovídal popisu cílové skupiny a projevil zájem o náš projekt. 

Oslovení cílové skupiny 
Cílovou skupinu jsme se rozhodli oslovit zejména dvěma způsoby 

1. prostřednictvím lékařů (epileptologů, neurologů) 

2. prostřednictvím společností a organizací dlouhodobě pomáhajících lidem s epilepsií 

Oslovení prostřednictvím lékařů 

K oslovení cílové skupiny jsme využili zkušenosti a kontakty odborného garanta MUDr. Jany 

Zárubové, která v úvodu projektu poskytla seznam 17 lidí s epilepsií, kteří měli o účast na našem 

projektu zájem. 

Dále jsme kontaktovali epileptology z velkých nemocnic (Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na 

Homolce, Fakultní nemocnice v Motole), které měly se sociálním poradenstvím pro pacienty 

s epilepsií zkušenosti. 2 roky zde fungovala jako sociální pracovnice Daniela Šlapáková, jejíž rady a 

zkušenosti s problematikou nám velmi pomohly. Souběžně jsme kontaktovali nemocniční i 

ambulantní epileptology působící na území hlavního města Prahy. K vyhledání kontaktů na ně jsme 

využívali zejména databázi Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (www.uzis.cz) – Adresář 

poskytovatelů zdravotnické péče v ČR, webové stránky České ligy proti epilepsii (www.clpe.cz) – 

http://www.clpe.cz/
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Seznam lékařů se statutem epileptologa a webové stránky konkrétních nemocnic či ambulantních 

zařízení. 

Pro začátek jsme oslovili 26 lékařů. Vzhledem ke kapacitě projektu se jednalo o rozumný odhad. 

Plánovali jsme průběžně si vytvářet statistiku, kolik pacientů nás oslovilo, kolik připadá průměrně na 

jednoho epileptologa a podle toho eventuálně počet kontaktovaných lékařů rozšířit. 

Kontakt s epileptology v první fázi probíhal formou emailu o následujícím znění: 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

dovoluji si představit Vám projekt „Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce“, ke kterému 

bychom Vás rádi přizvali. Budeme rádi, pokud tyto informace o naší činnosti zprostředkujete Vašim pacientům. 

Projekt je realizován občanským sdružením Epistop, za silné podpory odborného garanta MUDr. Jany Zárubové 

a je financován z evropského fondu v programu OPPA. 

Cílem projektu je zlepšit postavení osob s epilepsií na trhu práce a poskytnout jim pomoc související se získáním 

a(nebo) udržením zaměstnání. Konkrétní pomoc bude spočívat v individuálním poradenství, kde bude brán v 

potaz zdravotní stav, schopnosti, motivace a budou jim poskytnuty rady, jak dále postupovat při hledání práce a 

připravit se na pohovor.  

Součástí projektu je také práce se zaměstnavateli, které budeme kontaktovat a seznamovat je s problematikou 

a možnostmi zaměstnávání osob s epilepsií. 

K dispozici budou i tréninková pracovní místa, zvláště pro dlouhodobě nezaměstnané lidi k znovuzískání 

pracovních návyků a praxe. 

Zvláštní pozornost chceme také věnovat osobám z cílové skupiny, které mohou být ohroženy na trhu práce z 

důvodu věku (pod 25 či nad 50 let). 

V České republice dosud nebyl zaveden způsob systematické sociální práce s osobami s epilepsií, která může 

přispět ke zlepšení kvality jejich života a tím mít vliv i na průběh nemoci. 

V případě Vašeho zájmu Vám ráda sdělím další informace osobně. 

Těšíme se na spolupráci! 

v zastoupení za o.s. Epistop 

Renáta Kreškóciová, sociální pracovnice 

Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon A1 

Víděňská 800, Praha 4 140 00 

email: renata.kreskociova@gmail.com 

  

mailto:renata.kreskociova@gmail.com
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Epileptologům, kteří projevili zájem o náš projekt, byly další informace zprostředkovány na základě 

další domluvy buď telefonicky, nebo osobně. Epileptologům byl zároveň poskytnut propagačně 

informační materiál pro pacienty, který mohli případně vyvěsit na svém pracovišti nebo pacientovi, 

který projevil zájem, přímo věnovat: 

Spolupráce s epileptology se v průběhu dvou let fungování projektu ukázala jako velmi efektivní. Díky 

přímluvě odborných garantů MUDr. Zárubové a MUDr. Marusiče jsme mohli projekt prezentovat 

v rámci celé řady odborných lékařských sjezdů a kongresů a dostat se tak do širšího povědomí lékařů. 

Prostřednictvím prezentací a posterů jsme oslovili stovky lékařů z celého území České republiky a 

zdůraznili důležitost podobných projektů v komplexní péči a jejich vliv na zvyšování kvality života u 

lidí s epilepsií. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit základ pro rozšíření projektu také do jiných 

krajů, které by mohly využít metodiku vytvářenou v rámci tohoto projektu. Po konferenci byli pražští 

epileptologové a neurologové osloveni ještě jednou prostřednictvím mailu a byli informováni o 

rozšířené nabídce našich služeb a požádáni, aby kontakt na nás zprostředkovali svým pacientům. 

Z celkového počtu 47 klientů, jich 31 vyhledalo naši pomoc právě na doporučení svého epileptologa 

či neurologa. Velkým úspěchem bylo také vydání publikace Epilepsie a zaměstnání, která byla 

vytištěna v nákladu 3000 ks a prezentována na XVIII. postgraduálním kurzu epileptologie - „Dny Jiřího 

Dolanského“. Lékaři projevili o publikaci velký zájem a přislíbili šíření publikace a informací v ní 

obsažených mezi svými pacienty s epilepsií. 

Oslovení prostřednictvím společností a organizací dlouhodobě pomáhajících lidem 

s epilepsií 

V České republice působí několik sdružení nabízejících pomoc lidem s epilepsií. Předpokládali, že 

aspoň někteří členové naší cílové skupiny, tato sdružení znají a navštěvují. O spolupráci a šíření 

povědomí o našem projektu jsme žádali: 

- Občanské sdružení EpiStop (http://www.epistop.cz/) 

- SPOLEČNOST „E“, Czech Epilepsy Association, o.s. (http://www.spolecnost-e.cz/) 

- SME – Skupina Mladých s Epilepsií (http://www.er-sme.cz/sme/) – ukončila činnost 

- www.epilepsie.cz 

- Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin 

- Fosa, o.p.s. 

Uvedené společnosti, případně poskytovatele webových stránek, jsme kontaktovali, aby nám 

umožnili vyvěsit na jejich stránkách banner s logem a odkazem na náš projekt, případně stručnou 

informaci o projektu. V průběhu realizace projektu jsme se zúčastnili akcí pro jejich klienty, kde nám 

byl dán prostor prezentovat projekt a naše služby. S uvedenými organizacemi jsme navázali stálou 

spolupráci, tak aby jejich klienti měli povědomí o existenci našeho projektu a v případě potřeby nás 

vyhledali.  

Dále jsme předpokládali, že budoucí členové naší cílové skupiny mají zájem najít zaměstnání a aktivně 

je hledají. Proto jsme oslovili servery inzerující pracovní nabídky s žádostí o spolupráci a zveřejnění 

krátké informace o našem projektu. 

http://www.epistop.cz/
http://www.spolecnost-e.cz/
http://www.er-sme.cz/sme/
http://www.epilepsie.cz/
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Navázali jsme spolupráci s organizacemi zprostředkujícími zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením jiným cílovým skupinám. 

- Santé Institut 

- NFOZP (Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) 

- O .s. Asistence 

Naším cílem bylo rozšířit povědomí o existenci našeho projektu tak, aby v případě, kdy člověk 

s epilepsií bude hledat pomoc u organizace s jinou cílovou skupinou, mohla mu tato organizace 

nabídnout účast v našem projektu. 

Kontakt s cílovou skupinou 
Kontaktní údaje nebo odkaz na ně byl a je součástí všech našich informačně propagačních materiálů, 

mají ho k dispozici oslovení epileptologové. Lidé s epilepsií, kteří mají o náš projekt zájem, mohou 

kontaktovat naši sociální pracovnici několika způsoby: 

Telefonicky: 608 353 533 

Emailem: katerina.kolarova@epijob.cz 

Osobně v sídle EpiStop, z.s. (po předchozí telefonické domluvě) 

Fakultní Thomayerova nemocnice 

Pavilon A1, Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 

 

Sociální pracovnice poskytuje další informace a domluví si s nimi první osobní pohovor, který probíhá 

zpravidla v sídle EpiStop, z.s. Každý žadatel o účast na projektu byl informován, že k prvnímu 

pohovoru si má přinést kartičku z příslušného úřadu práce potvrzující jeho registraci coby 

nezaměstnaného a dále lékařské potvrzení o zdravotním stavu dokládající diagnózu epilepsie. Jestliže 

kartičku z úřadu práce z jakéhokoli důvodu nevlastní, bude požádán o podepsání čestného 

prohlášení, že momentálně není zaměstnaný. Žadatel dále podepíše čestné prohlášení, že trvale žije 

či se dlouhodobě zdržuje na území hl. města Prahy.  

Z důvodu zjednodušení administrativy a po konzultaci se sociální pracovnicí a ergoterapeutkou jsme 

se rozhodli začlenit uvedená čestná prohlášení do monitorovacího listu klienta. Tímto krokem jsme 

zároveň chtěli předejít tomu, aby příliš rozsáhlá administrativa vzbudila nedůvěru klienta. 

Zdravotní stav může klient doložit rovněž „dotazníkem pro ošetřujícího neurologa“, který mu 

poskytne sociální pracovnice nebo jeho ošetřující neurolog a který ošetřující neurolog rovněž vyplní. 

První pohovor 
První pohovor se odehrává v sídle občanského sdružení EpiStop v pavilona A1 Thomayerovy 

nemocnice, v případě ztížené dostupnosti pro žadatele je možno domluvit se se sociální pracovnicí na 

vhodnější lokalizaci. Pohovor trvá 60 min. Sociální pracovnice shromažďuje sociální anamnézu člena 

cílové skupiny, vysvětlí mu možnosti projektu. Každý účastník úvodního pohovoru má možnost 

doplnit informace, které o sobě nestihne podat v průběhu oněch 60 minut, písemně nebo formou 

emailu. Alternativou 60minutového pohovoru je několik kratších sezení s celkovou dotací 60min 

(2krát 30min) pro ty členy cílové skupiny, kteří by měli problém soustředit se po celou dobu. Naším 
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cílem je dozvědět se o pacientovi co nejvíce informací, vzbudit v něm důvěru a prohloubit zájem 

podílet se na našem projektu. 

V průběhu oněch 60 minut bude vytvořena sociální anamnéza klienta obsahující následující údaje: 

 Jméno, příjmení, titul: 

 Datum narození, věk:  

 Trvalé bydliště: 

 Telefon: 

 Email: 

 Ošetřující lékař: 

 Dg: jaká forma epilepsie? Aura? Jak časté záchvaty? Přidružené problémy? 

 Přidružená Dg: 

 FA: jaké léky? Jak často? Nežádoucí účinky? 

 RA: stav, děti 

 BS: byt/rodinný dům? pronájem/vlastník? 

 ŠA: vzdělání: vyučen/ středoškolské/ vysokoškolské?  Zaměření? 

 PA: pracovní zkušenosti (kde, kdy, jaké?) jak dlouho nezaměstnaný? Má zájem o rekvalifikaci, 

jobclub, tréninkové pracovní místo, poradenství, podporu při hledání zaměstnání? Co by chtěl za 

práci?  

 SA:  ID – stupeň? Starobní důchod? Dávky? Finanční situace? 

 Denní režim: 

 Koníčky:  

 Řidičský průkaz:  

 Znalost práce na PC, internet: 

 Cíl klienta: jaké zaměstnání?  

 Plán intervence: jak toho dosáhnout? 

 Úkoly, časová osa: 

Klientovi je vysvětleno, že dále ho kromě spolupráce se sociální pracovnicí, čeká spolupráce 

s ergoterapeutem a odborným garantem. Kdy odborný garant zhodnotí zdravotní stav klienta ve 

vztahu k zaměstnání, je-li to nutné, například pokud chybí informace od  ošetřujícího neurologa, 

posoudí vliv záchvatnosti a medikace na budoucí pracovní výkon. Tyto informace budou 

konfrontovány s pracovními přáními klienta. Na základě uvedených informací sestaví sociální 

pracovník ve spolupráci s ergoterapeutem pro každého z klientů individuální plán zahrnující 

krátkodobé i dlouhodobé cíle, na kterých bude prioritně pracováno ve snaze pomoci klientovi zařadit 

se do pracovního procesu. 

Jestliže se klient rozhodne v projektu pokračovat a stát se tedy zástupcem cílové skupiny vyplní s ním 

sociální pracovnice monitorovací list upravený pro potřeby našeho projektu tak, aby byl zároveň 

čestným prohlášením klienta o splnění kritérií cílové skupiny. Pravdivost informací stvrzuje klient 

svým podpisem.  

Našimi klienty jsou lidé s epilepsií – tedy záchvatovým onemocněním, proto aby mohl ergoterapeut 

ve spolupráci s odborným garantem a sociální pracovnicí vytvořit konkrétní pracovní doporučení pro 
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daného klienta, je nutné znát detailně podobu záchvatů. Za tímto účelem využíváme Dotazník pro 

pacienty se záchvatovým onemocněním poskytnutý FN Motol. Dotazník zároveň slouží k vyhodnocení 

možných nežádoucích účinků léčiv, které by samozřejmě také mohly představovat riziko či ovlivnit 

klientův pracovní výkon. Tento dotazník vyplní klient ve spolupráci se sociální pracovnicí, která je mu 

k dispozici, pokud mu znění některých otázek není jasné, potřebuje vysvětlit některé pojmy a 

podobně. Tato spolupráce je nezbytná proto, aby se klientem poskytnuté informace co nejvíce blížily 

skutečnosti a mohlo z nich vycházet další individuální poradenství. Získané informace jsou posouzeny 

ergoterapeutem a odborným garantem a porovnány s informacemi uvedenými v dotazníku pro 

ošetřujícího neurologa. Slouží pro ucelenou informaci o zdravotním stavu klienta ve vztahu 

k zaměstnání. Tyto informace posléze umožní posoudit, zda jsou klientova pracovní přání reálná a 

nepředstavují pro něj riziko či zda pracovní náplň konkrétního zaměstnání odpovídá klientovu 

zdravotnímu stavu. 

Výstup klíčové aktivity 
Naším cílem bylo motivovat nejméně 35 osob, aby se zúčastnili projektu – konkrétně klíčových aktivit 

KA4, KA5 nebo KA6. Ve výsledku se podařilo pro projekt získat 47 klientů. Každému z účastníků byla 

vypracována individuální strategie, na které se podíleli sociální pracovník, ergoterapeut a odborní 

garanti, v případě některých klientů také metodik či psychoterapeut. Strategie byla vypracována 

s ohledem na individuální potřeby a schopnosti klienta s detailním přihlédnutím k jeho zdravotnímu 

stavu. 
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4. Individuální poradenství pro cílovou skupinu 

za účelem nalezení pracovního uplatnění 

V rámci individuálního poradenství probíhala osobní setkání, případně komunikace prostřednictvím 

emailů. Osobní setkání probíhala v areálu Thomayerovy nemocnice v prostorách centra EpiStop, z.s. 

Cílem individuálního poradenství bylo připravit zástupce cílové skupiny na pracovní pohovory, 

kterých se účastnili. Paralelně s individuálním poradenstvím probíhala práce se zaměstnavateli (KA 7), 

která je na klíčovou aktivitu úzce navázána. 

Vzhledem k různorodosti onemocnění je následující postup poradenství předpokládaný (některé fáze 

mohou být z postupu eliminovány): 

Sociální pracovník ve spolupráci s odborným garantem zjistí základní informace o jednotlivých 

osobách cílové skupiny, předchozí lékařskou diagnózu, druh a frekvence záchvatů, jak je dlouho bez 

práce, kdo je jeho ošetřující lékař apod.). 

Ergoterapeut ve spolupráci s odborným garantem vyhodnotí a analyzuje informace - analýza 

aktuálního stavu na základě schůzek, vyhodnocení, zda zástupce cílové skupiny potřebuje nový 

lékařský posudek nebo ne. V případě potřeby dalšího posudku je vyšetření rozšířeno (provede jej ve 

většině případů odborný garant) a aktuální informace jsou doplněny do spisu zástupce cílové skupiny, 

jedná se zejména o odborné doporučení pro povolání, které by pro zástupce cílové skupiny připadalo 

v úvahu, včetně odborné analýzy možnosti účasti na pracovních pohovorech. 

Odborný pracovník (ergoterapeut, případně sociální pracovník) probere se zástupci cílové skupiny 

možná pracovní místa a společně proberou pro a proti. Pokud zástupce cílové skupiny nebude mít o 

pozici zájem, bude mu nabídnuto další setkání a další nabídka pracovních pozic. S cílovou skupinou 

bude pracovník neustále v kontaktu, dokud každé z nich, samozřejmě v rámci reálných možností 

konkrétní osoby cílové skupiny, nesežene odpovídající pracovní uplatnění. 

Odborný pracovník (sociální pracovník, případně ergoterapeut) seznámí cílovou skupinu s aspekty 

psaní životopisu, průběhu pracovního pohovoru a předá mu rozšiřující know-how, týkající se 

překonávání individuálních překážek. 

Klientům, kteří nemají přístup na internet, bude umožněn v rámci plánovaných schůzek 

s ergoterapeutem.  

V případě zájmu o konkrétní pracovní pozici bude cílová skupina instruována, jak zvládnout konkrétní 

pohovor v konkrétní společnosti, kam s ním daný pracovník může i zajít. 

Klíčové aktivity se budou účastnit: ergoterapeut, sociální pracovník, odborný garant, metodik 

projektu. Aktivita bude probíhat od 3. do 24. měsíce realizace projektu. 

 

Získávání informací, monitoring úspěšnosti 
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Jestliže se klient rozhodne v projektu pokračovat a stát se tedy zástupcem cílové skupiny vyplní s ním 

sociální pracovnice monitorovací list upravený pro potřeby našeho projektu tak, aby byl zároveň 

čestným prohlášením klienta o splnění kritérií cílové skupiny. Pravdivost informací stvrzuje klient 

svým podpisem.  

Klient zároveň zprostředkuje odbornému garantovi a ergoterapeutovi informaci o svém zdravotním 

stavu ve vztahu k zaměstnání. Tato informace může mít charakter: 

a) Výpisu ze zdravotní dokumentace 

b) Námi vytvořeného dotazníku pro neurology/epileptology našich klientů 

Jestliže je klient zároveň pacientem některého z našich odborných garantů, je garant logicky 

obeznámen s jeho zdravotním stavem. Jestliže má klient svého neurologa či epileptologa, požádá ho 

o výpis ze zdravotní dokumentace či o vyplnění dotazníku. Jeden z těchto dokumentů předloží 

osobně ergoterapeutovi či sociální pracovnici, tím logicky předpokládáme jeho souhlas s poskytnutím 

těchto informací. 

Dotazníky či výpisy jsou archivovány pod registračními kódy klientů. Jsou k dispozici metodikovi 

projektu, který data katalogizuje a na jejich základě si vede přehled o aktuální charakteristice cílové 

skupiny. Tato data jsou využívána pro potřeby metodiky a bude z nich vycházet i informační příručka. 

Cílem je vypozorovat, jak ovlivní konkrétní typ epilepsie či frekvence záchvatů, případně jejich 

dlouhodobá nepřítomnost úspěšnost klienta začlenit se do pracovního procesu. Metodik projektu 

vyhledá již proběhlé studie s podobnou tematikou a porovná s nimi výsledky našeho pozorování. 

Hlavním cílem našeho projektu je pomoci našim klientům zvýšit jejich kvalitu života, pro hodnocení 

efektu našeho zásahu jsme zvolili standardizovaný dotazník QOLIE 31 hodnotící kvalitu života lidé 

s epilepsií. Tento dotazník je aktuálně přijímán a využíván i v zahraničních studiích a námi získané 

výsledky tedy mohou být s již proběhlými studiemi porovnány. Vyplnění dotazníku je poměrně 

zdlouhavé, zabere klientovi okolo 30min, proto je mu dotazník poskytnut domů, aby ho vyplnil 

v klidu, bez jakéhokoli náznaku nátlaku. Je důležité, aby klient neměl pocit, že od něj sociální 

pracovník či ergoterapeut očekávají určitý druh odpovědí, jen tak mohou být získaná data pravdivá.  

V průběhu projektu se ukázalo, že někteří z klientů nejsou schopni vyplnit dotazník samostatně a že 

často potřebují více než 30 min. S těmito klienty vyplní dotazník ergoterapeut či metodik projektu. 

Motivují klienta, pomáhají mu udržet pozornost, na dotazy ohledně jednotlivých výpovědí v rámci 

dotazníku odpovídají podle předem dohodnuté strategie. 

Zástupce cílové skupiny vyplňovali uvedený dotazník při svém vstupu do projektu a dále pak přibližně 

s šestiměsíčním odstupem. Metodik projektu vytvořil algoritmus pro vyhodnocování těchto dotazníků 

dle standardizovaných tabulek a získaná data následně porovnával a zpracovával. Získané výstupy 

jsme plánovali využiít pro potřeby metodiky a informační příručky, zároveň měly sloužit k průběžné 

evaluaci projektu – umožní nám sledovat možné zlepšení kvality života našich klientů tedy i 

úspěšnost naší intervence.  

Při vstupu do projektu vyplnilo dotazník QOLIE 31 všech 47 klientů. Párové dotazníky QOLIE 31 

vyplněné před a po intervenci se podařilo získat od 23 ze 47 klientů. Informace ze vstupních 

dotazníků byly využity při vytváření plánu individuální intervence. Pokud pacient hodnotil svou 
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kvalitu životu v některé ze 7 subkategorií obzvlášť nízko, byla této podkategorii pak věnována zvláštní 

pozornost. Například, pokud pacient vnímal jako obzvláště zatěžující užívání léků či ho omezoval 

strach ze záchvatů, měl možnost konzultace s odborníkem v oblasti epileptologie, pokud obzvlášť 

nízko hodnotil svou schopnost začlenit se do společnosti či svou celkovou spokojenost, byl mu 

k dispozici psychoterapeut.  

Bohužel tento nástroj se neprokázal jako efektivní v hodnocení kvality života před a po intervenci, 

zachycené rozdíly ve vnímání kvality života nebyly statisticky významné. Vysledovat lze pouze mírné 

zhoršení hodnocení kvality života v podkategorii strach ze záchvatu, které po konzultacích 

s psychology, přičítáme životním změnám způsobeným intervencí. Je pochopitelné, že se strach ze 

záchvatu zvýší v situaci, kdy klient opustí bezpečí domácího stereotypu a snaží se vstoupit na trh 

práce, který je sám o sobě stresujícím prostředním. Potěšilo nás mírné zlepšení kvality života 

v podkategorii schopnost zařazení do společnosti. Nicméně při pokračování projektových aktivit 

bychom volili jiný hodnotící nástroj, pravděpodobně více s využitím metod „person centered 

planning“. S ohledem na individuální potřeby a variabilitu našich klientů bychom volili spíše nástroj 

hodnotící úspěšnost konkrétní intervence u  konkrétních klientů než na generalizovaný postup.   

Pro monitoring naší činnosti a zároveň individuální podpory bude vedena prezenční listina. Listina 

bude obsahovat jméno klienta, datum a náplň schůzky, přítomnost stvrdí klient svým podpisem. 

Individuální poradenství 
Individuální poradenství poskytuje sociální pracovník, ergoterapeut či odborný garant (lékař či 

psycholog/psychoterapeut). Klient dochází na hodinové konzultace dle předchozí domluvy. 

Cílem poradenství je naplňování individuálního plánu klienta, jehož vyvrcholením by vždy mělo být 

umístění na běžný či chráněný trh práce. Obsah poradenství je přizpůsobován klientovým potřebám, 

jeho hlavní náplní jsou zejména tato body: 

- Zhodnocení profesních možností, utvrzení v reálné představě o zaměstnání 

o Ergoterapeut, odborný garant či psycholog hledají ve spolupráci s klientem takové 

pracovní pozice, které by vyhovovaly klientovým dovednostem, schopnostem, vzdělání i 

zdravotnímu stavu. Cílem je, aby se klient nepodceňoval ani nepřeceňoval a vybíral si 

pozice, na které stačí a jejichž náplň práce mu bude přinášet uspokojení. To vytváří 

základní předpoklad pro následnou spokojenost zaměstnance i zaměstnavatele a to, že 

zaměstnanec na dané pozici setrvá. 

- Asistence při základní obsluze PC 

o Ergoterapeut pomáhá klientovi vyhledávat si práci s využitím internetu. Klient je 

informován o serverech nabízejících zaměstnání, o problematice psaní životopisu a 

motivačního dopisu. Ergoterapeut vede klienta k osvojení se těchto dovedností a k tomu, 

aby byl v přiměřeném časovém horizontu schopen na nabídky práce reagovat 

samostatně s využitím emailové komunikace. 

- Další vzdělávání, rekvalifikace 

o V případě, že je nedostatečné vzdělání klientovi překážkou na cestě k získání pracovní 

pozice či je klient vzdělán v oboru, ve kterém nyní ze zdravotních důvodů nemůže 

působit, je motivován dále se vzdělávat. Společně s klientem je vybíráno mezi 

prezenčními a kombinovanými formami studia, případně rekvalifikačními kurzy. 
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V případě přání klienta sociální pracovnice a ergoterapeutka rovněž asistují při zařizování 

dalšího vzdělávání. 

- Sociální poradenství 

o Sociální pracovník zprostředkuje základní i odborné poradenství v rozsahu vymezeném 

zákonem o sociálních službách č. 206/2009 Sb. 

- Pracovně právní poradenství 

o Sociální pracovník poskytuje poradenství na poli pracovně právních vztahů dle 

následujících dokumentů: 

 Ústava ČR 

 Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ 

 Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) 

 Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) 

 Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu 

- Konzultace s psychologem 

o Klient má možnost poradenských setkání s  psychologem za účelem konzultace osobních 

problémů či pracovní a osobnostní diagnostiky. 

Job klub 
V průběhu individuálního poradenství i sledováním dotazů umísťovaných do webové porady jsme 

vypozorovali, že některé dotazy našich klientů jsou společné. Rozhodli jsme se navázat na předchozí 

činnost sociální pracovnice pro lidi s epilepsií Evy Teysslerové a psycholožky Jany Kříhové u nabídnout 

našim klientům účast na job klubu. 

Job klub je setkáním lidí s epilepsií a odborníků. Jeho hlavním cílem je poskytnout užitečné informace 

a motivaci k uplatnění se na trhu práce. 

V našem podání se jednalo o 6 setkání, která probíhala jedenkrát týdně v prostorách EpiStop, z.s. 

Časová dotace jednoho setkání byla přibližně 120 min. Účast klientů na job klubu byla dobrovolná, 

ale pokud ji klient přislíbil, měl se zúčastnit všech 6 setkání. Job klubu se účastnilo najednou 5-8 

klientů. Setkání vedl sociální pracovník, ergoterapeut a psycholog. 

Obsah setkání je následující: 

1. setkání (vede ergoterapeut a sociální pracovník) 

- Představení lektorů a účastníků 

- Představení job klubu – co je JK, počet a délka setkání, způsob komunikace (oslovování křestními 

jmény a vykání) 

- Co očekáváte od účasti v job klubu? – reakce – výčet témat 

- Běžné reakce na ztrátu zaměstnání 

- Výhody a nevýhody zaměstnání a nezaměstnanosti 

- Role Úřadu práce 

- Zabezpečení v nezaměstnanosti 

- Domácí úkol: napsat své silné a slabé stránky a 5 svých největších úspěchů 

2. setkání (vede ergoterapeut) 
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Za účelem těchto setkání a pro potřeby našich klientů se nám podařilo navázat spolupráci 

s inzertními novinami Annonce. Redakce Annonce poskytuje našim klientům zdarma 1 výtisk 

z každého vydání. 

- Opakování z předchozího setkání 

- Kde a jak hledat práci (doporučení známých, pracovní portály, tisk, úřad práce, personální 

agentury) 

- Jak poznat důvěryhodný inzerát 

- Jak psát životopis 

- Jak psát motivační dopis 

- Domácí úkol: napsat či upravit svůj životopis, vytvořit motivační dopis na konkrétní pozici 

3. setkání (ergoterapeut a psycholog) 

- Opakování z předchozího setkání, kontrola životopisu, motivačního dopisu 

- Psychologické testy 

- Testy profesionální orientace 

 

4. setkání (vede psycholog) 

- Nácvik komunikace 

- Nácvik pracovního pohovoru – u dobrovolníků možný video monitoring 

5. setkání (vede ergoterapeut) 

- Jak mluvit o epilepsii 

6. setkání (vede sociální pracovník) 

- Pracovně právní minimum 

- Náležitosti pracovní smlouvy 

- Minimální mzda 

- Dovolená 

- Podmínky a důvody výpovědi 

- Odstupné 

- Souběh zaměstnání a invalidního důchodu 

V průběhu job klubů získávali klienti teoretické znalosti i praktické dovednosti. Za velký přínos 

považujeme také to, že byl job klub pro ně společenskou akcí. Měli možnost seznámit se s novými 

lidmi s často podobnými problémy. To jsme povali za velmi důležité zejména u klientů, kteří byli 

dlouhodobě nezaměstnaní a velmi často tedy i sociálně izolovaní. 

Na první běh job klubu navázala série přednášek a vzdělávacích seminářů s příbuznou tematikou 

realizovaných zajímavými osobnostmi, které jsme potkali v rámci networkingových setkání. Tématy 

jednotlivých setkání byly: Základy komunikace, Asertivita v zaměstnání, Finanční gramotnost – 

vytvoření a vedení domácího rozpočtu, Rozvojový program umění sebeprezentace a sebeprosazení 
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na trhu práce, Jak na první dojem, Time management, Finanční gramotnost – exekuce, dluhy, 

dluhové pasti. 

Výstup klíčové aktivity: 
V rámci aktivity jsme plánovali podpořit 26 osob cílové skupiny, ve výsledku se podařilo podpořit 

všech 47 klientů. Tito prošli pracovní konzultací, byly jim nabídnuty možnosti pracovního uplatnění, 

domluven pracovní pohovor u zaměstnavatelů a byli zaregistrováni na pracovním seznamu centra. V 

rámci této aktivity byl vypracován seznam klientů cílové skupiny a jejich vzdělání, schopností, 

dovedností, zdravotních omezení a pracovních požadavků, a seznam zaměstnavatelů. Informace pro 

cílovou skupinu i zaměstnavatele jsme zamýšleli vyvěsit na webu (internetová aplikace) projektu. 

Bohužel ani klienti, ani zaměstnavatelé nesouhlasili s uveřejněním informací na webových stránkách 

projektu. Obě databáze tedy mají k dispozici pracovnice realizačního týmu, průběžně je aktualizují a 

zprostředkují kontakt mezi klienty a zaměstnavateli. 

V rámci klíčové aktivity byla vytvořena informační příručka. Příručka obsahuje informace pro 

zaměstnavatele, cílovou skupinu i širší veřejnost směřující jednak ke zvýšení povědomí o životě lidí s 

epilepsií, jednak ke zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce. Jedná se o informace sociálně 

- právního, sociálního a medicínského charakteru, doplněné o informace ze života těchto lidí. Dále 

bude obsahovat rady a odkazy pro zaměstnavatele i cílovou skupinu tak, aby byla zvýšena jejich 

informovanost a možnosti spolupráce. Příručka byla vytvořena v průběhu realizace projektu tak, aby 

byla v jeho průběhu též využita a distribuována. Publikace bude mít formu barevné příručky a bude 

opatřena příslušnými logy. 

Příručka je aktualizovaným a inovovaným vydáním publikace Epilepsie a zaměstnání. Má dvě části: 

Průvodce problematikou pro zaměstnavatele a Průvodce problematikou pro zaměstnance. Je 

k dispozici u řady nejen pražských neurologů a epileptologů, v centru EpiStop, z.s. v Thomayerově 

nemocnici a nebo volně ke stažení na http://epijob.cz/brozura-epilepsie-a-zamestnani.html. 

 

http://epijob.cz/brozura-epilepsie-a-zamestnani.html
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5. Tréninková pracovní místa 

V rámci klíčové aktivity byli zástupci cílové skupiny umísťováni na tréninková pracovní místa. Místa 

byla obsazována v rámci partnerského subjektu Lékořice do tréninkové kavárny a do 

dobrovolnického centra. V rámci kavárny se jednalo o pracovní úvazek na průměrně 4 hodiny týdně, 

do dobrovolnického centra také na 4 hodiny týdně, po dobu 22 měsíců. Cílové skupině byla vyplácena 

přímá podpora za odvedenou práci ve výši 80 Kč za hodinu. Cílové skupině se věnovali supervizoři 

(vždy jeden na jednoho), kteří byli v projektu zaměstnání na celkem 40 hodin měsíčně. Jejich práce 

spočívala nejen v dohledu nad cílovou skupinou, ale také v pravidelném reportingu, organizaci směn, 

vedení a zaučení cílové skupiny, schůzkách s dalšími členy týmu a dalších činnostech, popsaných v 

části realizační tým. 

Výběr osob pro tréninková místa 
Výběr osob na tréninková pracovní místa byl realizován ergoterapeutem ve spolupráci se sociální 

pracovnicí a odborným garantem. Upřednostňováni byli klienti nezaměstnaní déle než dva roky a 

zároveň z kategorie v rámci cílové skupiny, která je na pracovním trhu znevýhodněna v důsledku 

věku, tj. starší 50 let a mladší 25 let.  

Před nástupem na tréninkové místo ergoterapeut a supervizor vysvětlí klientovi pracovní náplň 

tréninkové pozice, probere s ní/m případná pro a proti. Náplň práce cílové skupiny bude záviset na 

schopnosti a míře postižení vybraných osob cílové skupiny. Cílová skupina bude vybrána tak, aby 

nebyl narušen chod kavárny ani dobrovolnického centra. V kavárně se bude jednat o běžné provozní 

práce, pomoc s přípravou občerstvení, pomoc s údržbou prostor apod. V rámci dobrovolnického 

centra se bude jednat převážně o pomocné práce jako je roznos letáků, v rámci možností též o 

administrativní práce. 

Poté co bude klient o pozici důkladně informován, bude důraz kladen zejména na zájem klienta o 

práci na tréninkovém pracovním místě a jeho motivaci.  

Jestliže klient splnil výše uvedená kritéria, bude mu domluven pracovní pohovor. Pohovoru se 

účastnili zástupce partnerského subjektu, zpravidla supervizor, a ergoterapeut, případně sociální 

pracovnice. Pracovní pohovory byly vedeny standardně s cílem maximálně napodobit podmínky 

pracovního pohovoru v rámci volného pracovního trhu. Klientovi byly kladeny otázky ohledně jeho 

motivace, vzdělání, schopností, přínosu pro zaměstnavatele. Je v kompetenci partnera klienta 

odmítnout v případě, že získá pocit, že se klient pro danou pozici nehodí. 

V případě, že členové realizačního týmu i zástupci partnerské organizace uznají, že je klient vhodným 

kandidátem pro tréninkové pracovní místo je s ním sepsána dohoda o pracovní činnosti. Hodinová 

mzda je stanovena na 80Kč hrubého, výplata je klientovi zasílána na účet nebo vydávána hotově k 10. 

dni následujícího měsíce. Klient by měl na pozici setrvat minimálně 6 týdnů, maximální doba setrvání 

na pozici je pak 3 měsíce. Domníváme se, že tato doba je optimální pro posouzení schopností klienta 

a práci na vychytání případných nedostatků, po konzultaci v rámci realizačního týmu a s partnery 

jsme zároveň usoudili, že by měla být dostatečná zároveň i pro získání pracovních návyků a 

sebedůvěry pro vstup na pracovní trh. Jsme si plně vědomi, že naše klienty nelze průměrovat a 
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v případě individuální potřeby je možno výjimečně dobu prodloužit. Zároveň se určením maximálního 

limitu pro setrvání na tréninkovém místě snažíme vyhovět mimořádnému zájmu našich klientů o 

tréninková pracovní místa. Při dodržení časového intervalu 3 měsíce jsme schopni ve spolupráci 

s partnery umožnit práci na tréninkovém pracovním místě 21 osobám. 

Zaměstnání klienta na tréninkovém pracovním místě se není důvodem pro jeho vyřazení z registru 

ÚP. Dle zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti si osoba registrovaná na ÚP může přivydělat měsíčně 

částku do výše poloviny minimální mzdy (aktuálně 8500Kč). Tuto částku mzda vyplácená zaměstnanci 

na tréninkové pozici nepřekročí. 

Náplň práce zaměstnance na tréninkovém pracovním místě 
Náplň práce zaměstnance na tréninkovém pracovním místě je sestavována na míru klientovi. Sestaví 

ji supervizor s ohledem na doporučení ergoterapeuta. 

V „Naší kavárně“ se jedná zejména o mytí nádobí, úklid a pomoc při přípravě pokrmů. 

V dobrovolnickém centru o administrativní činnosti dle schopností klienta od kopírování a 

přepisování po účast na projektech dobrovolnického centra. 

Hodnocení zaměstnance na tréninkovém pracovním místě 
Cílem klíčové aktivity „Tréninková pracovní místa“ je zejména umožnit klientům opět zažít pocit 

odpovědnosti a osvojit si pracovní návyky. Klientovi bude k dispozici supervizor – jeho úkolem je 

utváření pracovní činnosti klienta v souvislosti s jeho možnostmi, dohled nad prací klienta a 

dodržování pracovní náplně a průběžné vykazování a hodnocení práce klienta. Supervizoři se dále 

účastní schůzek se členy realizačního týmu – zejména ergoterapeuta a sociální pracovnice a referují o 

průběhu KA5. Ve vztahu ke klientovi figuruje o. s. EpiStop jako zaměstnavatel a supervizor jako přímý 

nadřízený. Za provedenou práci zodpovídá klient tedy supervizorovi. Vyskytne-li se nějaký nedostatek 

nebo konflikt na pracovišti informuje o tom supervizor v co nejkratší době ergoterapeuta či sociální 

pracovnici. Ve spolupráci s odbornými členy realizačního týmu a supervizorem je pak hledáno řešení.  

K hodnocení klienta na tréninkovém pracovním místě bude využíván strukturovaný formulář, který 

supervizor vyplní po prvních 3 odpracovaných týdnech. V hodnocení supervizor zmíní: 

- Schopnost porozumět instrukcím a zadání pracovních úkolů  

o Klient okamžitě porozumí 

o Je nutno opakovaně vysvětlovat 

o Zeptá se, když mu něco není jasné 

- Schopnost úkol samostatně plnit 

o Spolehlivost 

o Schopnost přiznat případnou chybu 

o Rychlost práce v porovnání s ostatními zaměstnanci 

- Dochvilnost 

- Efektivita využití pracovní doby 

- Schopnost komunikace s ostatními zaměstnanci, jak vychází s kolegy 

- Vztah k práci 

- Jiné podstatné postřehy  
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Hodnocení bude k dispozici klientovi i ergoterapeutovi. Cílem hodnocení je najít klientovy silné 

stránky, upozornit ho na ně a posílit jeho pracovní sebevědomí, dále identifikovat klientovi případné 

nedostatky a v následujících týdnech se pokusit na nich s ergoterapeutem pracovat. Hodnocení a 

jeho následná analýza s pomocí ergoterapeuta by měly klientovi pomoci získat reálný pohled na jeho 

pracovní schopnosti, pomoci mu v sebereflexi.  

Stejné hodnocení bude supervizorem vytvořeno po šesti týdnech. Jeho cílem odhalit a zdůraznit 

pokroky, kterých klient dosáhl. Hodnocení bude rovněž k dispozici klientovi, který ho může využít 

jako doporučení pro případného budoucího zaměstnavatele.  

Výstup klíčové aktivity: 
Výstupem mělo být minimálně pět osob cílové skupiny, které se po dobu projektu vystřídají na 

tréninkových pracovních místech. Minimální doba působení na tréninkovém místě je 6 týdnů. Projekt 

původně směřoval k tomu, aby byly vybrány takové osoby cílové skupiny, které vydrží na pracovním 

místě co nejdéle, ideálně také po skončení projektu v rámci jeho udržitelnosti. V případě, že bude 

osoba cílové skupiny vhodná na jinou pracovní pozici, vyplyne to z hodnocení jeho supervizora a 

budou kontaktováni příslušní zaměstnavatelé. Výsledkem tak bude maximální využití tréninkových 

míst s cílem pracovního uplatnění všech osob cílové skupiny. 

S ohledem finanční ohodnocení práce na tréninkovém pracovním místě – cca 1000Kč/měsíc jsme se 

v rámci realizačního týmu dohodli, že naším cílem bude prioritně sehnat klientovi práci – v rámci 

volného či chráněného pracovního trhu a nikoli jeho setrvání na tréninkovém pracovním místě. Za cíl 

si tedy klademe maximální využití tréninkových pracovních míst jako „přestupní stanici“ k dalšímu 

pracovnímu uplatnění našich klientů.  

Díky stanovení doby setrvání na tréninkovém pracovním místě na 3 měsíce, se mohlo této aktivity 

zúčastnit 10 klientů. Velmi pozitivně hodnotíme, že 2 klientkám byl v rámci partnerských subjektů 

nabídnut pracovní poměr mimo projekt. Tato aktivita byla považována za velký přínos také klienty, 

z 10 klientů, kteří se jí zúčastnili, ji 8 hodnotilo jako nejprospěšnější v rámci projektu. 
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6. Umístění CS na trh práce 

V rámci klíčové aktivity měly být minimálně dvě osoby cílové skupiny umístěny na pracovní místa k 

zaměstnavatelům. Osoby cílové skupiny měly být vybrány v rámci klíčové aktivity č. 3, případně 

klíčových aktivit č. 4 nebo 5. Mělo se jednat o osoby, kterým se podaří si v úzké spolupráci s 

odborným realizačním týmem vhodně zvolit své pracovní zaměření, překonat překážky a uspět u 

pracovního pohovoru u vybraného zaměstnavatele a vstoupit do pracovního poměru. Popis práce s 

cílovou skupinou je obdobný jako v rámci klíčové aktivity č. 4 (aktivita je na tuto činnost úzce 

navázána a je jejím hlavním cílem), případně v rámci doporučení supervizora v klíčové aktivitě č. 5. 

Klíčové aktivity se účastnili zejména: Supervizor I, kavárna, Supervizor II, dobrovolnické centrum, 

sociální pracovník, ergoterapeut, odborný garant 

Aktivita probíhala od 3. do 24. měsíce realizace projektu. 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Prioritním cílem našeho projektu bylo a je individuálně pomoci každému klientovi získat stabilní 

zaměstnání a dopomoci mu tak ke zlepšení kvality jeho života ve všech aspektech, které s tím souvisí 

– zejména pomoci mu znovu získat sebedůvěru, místo ve společnosti a finanční zajištění. 

Hledání zaměstnání probíhalo v rámci spolupráce mezi klientem a odbornými členy týmu. Je důležité, 

aby klienta práce na nově získané pozici bavila a aby věřil tomu, že ji zvládne. Přání klienta hrálo tedy 

velmi důležitou roli ve výběru. Další kritéria braná v úvahu byla klientem dosažené vzdělání a 

zdravotní omezení. Ergoterapeut a sociální pracovník se vždy snažili zjistit o dané pozici maximum 

informací, zejména konkrétní náplň práce, a zjistit, zda by některé z činností mohly představovat pro 

některého z klientů riziko. Pracovním rizikem v souvislosti s epilepsií je chápána taková činnost, u 

které je zvýšená pravděpodobnost, že u klienta vyvolá záchvat, nebo taková činnosti, při které když 

klient dostane záchvat, může ohrozit sebe nebo své spolupracovníky případně způsobit výraznější 

materiální škody. Rizika byla každému klientovi stanovována individuálně odbornými členy 

realizačního týmu zejména ergoterapeutem a odborným garantem, dle informací získaných od něj a 

jeho ošetřujícího lékaře. Vždy byla vzata v potaz lékařská zpráva případně dotazník vyplněný 

neurologem/epileptologem a dotazník záchvatnosti. 

S ohledem na následující omezení byly v rámci individuálního poradenství hledány klientovi 

vyhovující pozice, ve spolupráci s ergoterapeutem a sociální pracovnicí vypracoval klient životopis a 

byly sestavovány motivační dopisy pro konkrétní pozice. Poté co ergoterapeut či odborný garant 

vysvětlili klientovi jeho rizika a omezení, byl klient vždy veden k tomu, aby si práci hledal i sám. 

Jedním z dílčích cílů našeho projektu bylo, aby klient byl schopen samostatně sestavit strukturovaný 

životopis a průběžně ho aktualizovat a napsat motivační dopis.  

V případě, že byla klientova žádost úspěšná a byl pozván na pracovní pohovor, měl možnost připravit 

se na něj ve spolupráci s ergoterapeutem či s pomocí informačních materiálů na našich webových 

stránkách. Jestliže se rozhodl pro konzultaci s ergoterapeutem, prošel s ním ergoterapeut otázky, 

které by mohly u pohovoru padnout. Upozornil, na co si dát pozor. 
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Příprava na pracovní pohovor, coby téma společné pro všechny klienty, byla diskutována také v job 

klubech (viz výše) a týkala se jí i celá řada vzdělávacích seminářů pro klienty. 

V rámci projektu byla rovněž navázána spolupráce se společností GSK. Profesionální personalisté 

společnosti prováděli zkušební pracovní pohovory našim klientům. Cílem bylo maximálně napodobit 

podmínky reálného pohovoru. Personalistům jsme nejprve zaslali klientův životopis a motivační dopis 

na určitou pozici, kterou si klient sám stanovil. Následně absolvoval klient pohovor se dvěma 

zkušenými personalisty. Na závěr mu byla poskytnuta zpětná vazba – personalisté zhodnotili 

životopis, motivační dopis i vystupování na pohovoru, zdůraznili z jejich pohledu silné a slabé stránky. 

V rámci zpětné vazby klient zpravidla zjistil 

 jak působil/a svým chováním, gestikulací a vzhledem 

 co zdůraznit jako své silné stránky 

 jak mluvit o své případné dlouhodobé nezaměstnanosti 

 jak, kdy a jestli vůbec zmínit epilepsii 

 zda se hlásí na pozice, které je pro něj vhodná – zda se nepodhodnocuje či nepřeceňuje 

Měl možnost si ověřit, zda by jeho systém přípravy na pohovory obstál před zkušenými personalisty. 

Ověřil si, jestli umí klást otázky, které pomohou zjistit, zda i on chcete v dané firmě pracovat. Snažili 

jsme se klientův vštípit, že pracovní pohovor je určený pro obě dvě strany. Nejde jen o to, jestli se 

klient zamlouvá zaměstnavateli, ale také o to, zda pozice, na kterou se hlásí, vyhovuje klientovi 

osobně. 

Účast na reálném pracovním pohovoru u zaměstnavatele stvrzovali klienti čestným prohlášením. 

V případě zájmu klienta bylo naším záměrem, aby ergoterapeut kontaktoval zaměstnavatele a 

probral s ním průběh pohovoru. Tyto informace jsme považovali za důležité a chtěli jsme je získávat 

zejména v případě neúspěšného pohovoru a pokusit se analyzovat, z čeho pramenil neúspěch: 

 chyba byla na straně klienta – choval se nevhodně, nadhodnotil či naopak podhodnotil svoje 

schopnosti, nebyl schopen splnit zkušební úkol… 

 chyba byla na straně zaměstnavatele – nechal se ovlivnit předsudky ohledně lidí s epilepsií 

 klient nebyl na danou pozici nejvhodnějším uchazečem 

Nicméně v průběhu projektu projevila většina klientů nesouhlas s tím, abychom zaměstnavatele 

dodatečně kontaktovali. Pracovali jsme tedy pouze s informacemi poskytnutými klienty. Ve dvou 

případech námi domluvených pohovorů, nám zaměstnavatelé poskytli zpětnou vazbu na pohovor 

spontánně. V obou případech vytýkali našim klientům nespolehlivost, přílišnou suverenitu a nereálně 

nadhodnocenou představu o svých schopnostech. Na těchto nedostatcích následně pracoval 

s klientkou ergoterapeut. Jednomu ze dvou zmiňovaných klientů se v průběhu projektu podařilo najít 

zaměstnání a to samostatně. 

Dalším tématem, které bylo s klientem vždy konzultováno, je – zda říct či neříct o svém zdravotním 

stavu již při pohovoru. Vždy bylo přihlíženo k přání klienta. Někteří klienti mají špatnou osobní 

zkušenost – byli odmítnuti na základě sdělení svého zdravotního stavu, proto jim může být 

doporučeno sdělit zaměstnavateli svůj zdravotní stav až po podpisu smlouvy. Tento postup dá 

klientovi možnost být posuzován jen na základě jeho kvalifikace a osobnosti bez vlivu předsudků vůči 

lidem s epilepsií. Někdy však sdělení zdravotního stavu či statusu OZP může být pro klienta i výhodou 
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nebo dokonce podmínkou, uchází-li se o pozici se statusem chráněného pracovního místa. V rámci 

individuální poradenství byly s klientem konzultovány všechny eventuality a výsledná strategie 

zohledňovala odborná doporučení ergoterapeuta či sociální pracovnice a stejně tak přání a potřeby 

klienta. 

Zvláštní skupinu žadatelů o práci v rámci cílové skupiny tvořili naši klienti absolvující trénink na 

tréninkovém pracovním místě. O těchto klientech jsme měli k dispozici informace od supervizorů i 

průběžná a závěrečné hodnocení klientů na tréninkovém pracovním místě. U těchto klientů bylo 

monitorováno jejich chování, úspěchy i případné nesnáze v zaměstnání. V průběhu umístění klienta 

na tréninkovém pracovním místě se ergoterapeut a odborný garant ve spolupráci se supervizory 

snažili ovlivnit pracovní návyky klienta tak, aby byl na volném pracovním trhu co nejúspěšnější. Klient, 

který úspěšně absolvoval KA5, měl rovněž k dispozici závěrečné hodnocení, které mohl využít jako 

referenci pro potenciálního zaměstnavatele. 

Na tréninková pracovní místa byli umísťování klienti, u kterých jsme předpokládali znevýhodnění na 

volném pracovním trhu z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, či věku (starší než 50, mladší než 50). 

V rámci monitoringu projektu sledoval metodik projektu sledovat v získávání zaměstnání u klientů, 

kteří pracovali na tréninkovém pracovním místě a těch kteří ne. Naším přáním bylo, aby se úspěšnost 

v rámci těchto dvou skupin nelišila, znamenalo by to, že jsme prostřednictvím umístění klienta na 

tréninkovou pozici omezili jeho znevýhodnění. 

Celková úspěšnost v získání zaměstnání mezi klienty byla 45 % (tj. 21 z celkového počtu 47 klientů 

získalo zaměstnání), mezi klienty, kteří absolvovali trénink na tréninkovém pracovním místě, to bylo 5 

z 11 klientů, tedy rovněž 45 %. 

Vybrané případové studie klientů 

Klient 1 

V březnu 2013 klientka osobně kontaktovala sociální pracovnici se zájmem zapojit se do projektu. Od 

srpna 2012 byla přerušovaně registrována na úřadu práce. Cca 2 měsíce pracovala v Albertu, ale 

práce jí nevyhovovala.  

Epilepsie jí byla diagnostikována v dětském věku, dle klientky jim ona sama nevěnovala pozornost až 

přerostly ve stávající obtíže. Dle lék. zprávy z listopadu 1999: Pacientka s epilepsií z psychologického 

hlediska úroveň kognitivních schopností v pásmu podprůměru, kde kognice se zdá být inhibována 

neurotickými mechanismy. Ze srpna 2011 – pacientka kompenzována bez generalizovaných záchvatů, 

sporadicky se objeví aura s přechodem do krátkého fokálního komplexního záchvatu. 

Klientce je 46 let, má středoškolské vzdělání s maturitou v oboru Ekonomika obchodního provozu, 

pracovala jako účetní, hospodářka a pokladní. ID nepobírá. Má tříletou dceru, jako hlavní cíl si 

stanovila najít práci a uživit rodinu. 

Plánovaná intervence zahrnovala založení emailové schránky, kurz základní práce s PC provedený 

ergoterapeutkou a při trvajícím zájmu klientky i rekvalifikační kurz práce na PC. Sociální pracovnice a 

ergoterapeut zasílali klientce vhodné nabídky práce. 
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Klientka si sama vyhledala nabídku práce v hodinářství, odmítla zprostředkování pohovoru 

ergoterapeutem, vše si zařídila samostatně. Podařilo se jí tedy získat zaměstnání v prodejně hodinek. 

Náplň její práce zahrnovala především prodej hodinek a šperků, přijímání hodinek do opravy a 

samotná oprava hodinek (výměna baterie, pásků apod.). Vedoucí prodejny přijala naší klientku na 

základě vzájemných sympatií, i když měla na výběr například z kandidáta, který byl hodinář. Dále 

dokonce vyšla klientce vstříc tím, že po dobu prvního měsíce byla s naší klientkou na prodejně buď 

osobně, nebo pracovala klientka současně s již zaučenou prodavačkou, aby se naše klientka plně 

zaučila, neboť byla nejistá především v odborné oblasti, která zahrnovala opravu hodinek a pásků. 

Samotný prodej klientku bavil a ráda vybírala spolu se zákazníkem vhodný šperk. Bohužel klientce se 

v průběhu prvního měsíce nepodařilo překonat nejistotu a nevěřila si, že by na prodejně mohla být 

sama. Pro zaměstnavatele bylo finančně velmi nevýhodné platit 2 pracovnice na prodejně místo 

jedné, a proto se rozhodl pro ukončení pracovního poměru ve výpovědní lhůtě. Naší klientce nabídli 

pozitivní reference v případě ucházení se o další zaměstnání. Po důkladné analýze klientkou 

poskytnutých informací, usuzují odborný garant, sociální pracovník a ergoterapeut, že jednak bylo 

mínusem, že klientka pracovala na místě, kam bylo vhodné najmout odborníka, který 

rozumí  problematice v oblasti opravy hodinek a také situace pravděpodobně vznikla na základě 

klientčiny přidružené diagnózy, nikoli epilepsie. Proto další kroky povedou k snaze o řešení této 

přidružené diagnózy – neurózy a nízké kognice. Odborný garant rovněž, získá-li souhlas klientky, 

kontaktuje zaměstnavatele a pokusí se zjistit, jaký je pohled zaměstnavatele na situaci, tak abychom 

mohli situaci ještě lépe posoudit a poučit se z ní při další spolupráci s klientkou. Klientce bude 

doporučeno, aby hledala zaměstnání lépe odpovídající její kvalifikaci. 

Klient 2 

Klientku oslovila sociální pracovnice na základě doporučení MUDr. Zárubové, projevila o účast na 

projektu velký zájem. K prvnímu pohovoru v rámci individuálního poradenství přichází v březnu 2013. 

První epileptický záchvat se dle klientky u ní objevil v lednu 2009, přikládá to kumulaci stresových 

situací (výpověď v práci v rámci snižování stavů, patologické hráčství manžela s následnou exekucí). 

Z lékařské zprávy vyplývá, že je léčena antiepileptickou terapií od roku 1978. 

Klientce je 57 let, je absolventkou SOU, pracovala jako prodavačka, následně vedoucí prodejny, 

asistentka učitele, pomocná síla v kuchyni ve školce. Za cíl si stanovila získat zaměstnání, s tím že se 

ani manuální práce nebojí. 

Plánovaná intervence zahrnovala pomoc se sepsáním životopisu a motivačních dopisů. Pacientka 

nemá k dispozici počítač ani internet, vyhledávání zaměstnání probíhalo v sídle EpiStop. Díky tomu, že 

pacientka byla již 4 roky nezaměstnaná a díky jejímu věku (57let) byla vhodným kandidátem na 

tréninkové pracovní místo. Na základě pracovního pohovoru byla přijata do Naší kavárny. Náplň její 

práce zahrnovala pomocné práce v kavárně, úklid skladovacích prostor, sociálních zařízení a 

odbytového prostoru kavárny. V hodnocení po 6-ti týdnech se objevilo, že klientka má tendenci 

odkývat i pokyny, kterým nerozumí a na základě toho pak dochází k neúplnému či chybnému splnění 

úkolu. Toto zjištění bylo s klientkou konzultováno a hodnocení po 3 měsících již uvádí, že došlo ke 

zlepšení. Supervizoři po pohovoru s klientkou došli k názoru, že ji práce na tréninkovém pracovním 

místě naplňovala zejména psychicky. Získala rozptýlení a možnost být něčeho součástí. Těšilo ji i 



 

31 
Evropský sociální fond 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

následné finanční ohodnocení za odvedenou práci. Supervizoři by si představovali větší iniciativu ze 

strany klientky, ale toho se nám v průběhu jejího pobytu na tréninkovém místě nepodařilo dosáhnout. 

Ergoterapeut a sociální pracovník našli klientce nabídku zaměstnání v bezpečnostní agentuře. 

Pomohli jí s vytvořením a odesláním životopisu a motivačního dopisu i s odpovědí na pozvánku na 

pohovor. Klientce se následně podařilo získat zaměstnání v bezpečnostní agentuře. Náplň práce 

zahrnuje zejména sledování monitorů zobrazujících dění na prodejně a nahlášení případné krádeže. 

Klientka je zaměstnána na dohodu o provedení práce. 

Výstup klíčové aktivity 
Původním cílem projektu byly minimálně dvě osoby cílové skupiny umístěné na pracovní místa 

k zaměstnavatelům. 

V průběhu projektu jsme se však samozřejmě snažili získat zaměstnání co možná nejvyššímu počtu 

našich klientů. Ideálem bylo samozřejmě získání pracovního poměru na dobu neurčitou, ale za 

úspěch považujeme i dohody o provedení práce či pracovní činnosti, protože i ty umožní klientovi 

přivýdělek a začlenění se do pracovního kolektivu a mohou výrazně zvýšit kvalitu života našeho 

klienta. Velká část našich klientů pobírala nějakou formu invalidního důchodu a zaměstnání tedy pro 

ně mělo méně ekonomický a více společenský význam a význam v možnosti seberealizace a důvěry 

ve vlastní schopnosti. Další přínos brigád či pracovních úvazků na dobu určitou vnímáme v možnosti 

získat pracovní návyky a praxi, které využije při další žádosti o zaměstnání. 

Z celkového počtu 47 klientů se v průběhu realizace projektu 30 (64 %) zúčastnilo alespoň jednou 

pracovního pohovoru. Z těch, kteří se zúčastnili jednoho a více pohovoruů, jich 21 (70%) bylo 

úspěšných, tedy získalo nějakou formu zaměstnání. Za úspěch považujeme rovněž 2 klienty se III. 

stupněm invalidního důchodu, kteří začali vypomáhat jako dobrovolnící. Jeden z nich u našeho 

partnera v Naší kavárně a druhý v domě pro seniory. Důvody proč, se 17 klientů nezúčastnilo 

pohovoru jsou velmi variabilní a ryze individuální, u některých hrálo roli zhoršení zdravotního stavu 

nebo případné přehodnocení jeho závažnosti, vliv měli také psychické problémy, na kterých část 

našich klientů pracovala spolu s psychoterapeutem, ale také osobní bloky, či strach i nechuť pracovat. 

Je důležité uvést, že naše spolupráce s klientem ovšem nekončila s klientovým podpisem pracovní 

smlouvy. Pro úspěch našeho projektu je důležité nejen, aby klient práci získal, ale rovněž aby si ji 

udržel. Ergoterapeut, sociální pracovník i odborný garant byli klientovi k dispozici i nadále, klient měl 

možnost se s nimi i nadále radit. Naším cílem bylo pomoci klientovi předcházet možným nesnázím 

v zaměstnání, které by se mohly objevit buď v souvislosti se sdělením diagnózy epilepsie některým 

kolegům, objevení se záchvatu v zaměstnání anebo v souvislosti s nejistotou klienta v zaměstnání či 

nedorozuměním. Ergoterapeut, sociální pracovník a odborný garant se snažili vybudovat si s klientem 

takový vztah, aby se k nim klient s důvěrou obrátil, objeví-li se v jeho zaměstnání nějaké nesnáze. 

Odborní členové realizačního týmu se následně pokusí s klientem situaci řešit. Důvěra klienta a 

podání informací o problému včas jsou nezbytné a klíčové pro intervenci realizačního týmu, jen tak je 

možno klientovi pomoci dříve, než problém pokročí nebo vyústí v ukončení pracovního poměru.
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7. Práce se zaměstnavateli 

V rámci celého projektu probíhala práce se zaměstnavateli. Tato aktivita byla spjata zejména s 

klíčovými aktivitami č. 4, 5, a 6. V rámci aktivity č. 4 byla cílová skupina vysílána na pracovní 

pohovory, v rámci klíčové aktivity č. 5 byla cílová skupina zaměstnána na tréninkových místech a 

částečně také vysílána na další pracovní pohovory v rámci klíčové aktivity č. 6 byly osoby cílové 

skupiny obsazovány na pracovní pozice. Podrobný manuál práce se zaměstnavateli bude vypracován 

v metodice projektu (KA 1). 

Samotná práce se zaměstnavateli byla započata výběrem a oslovením potenciálních zaměstnavatelů. 

Tuto činnost měl provádět převážně sociální pracovník s pomocí dalších členů týmu. Budou také 

kontaktovány úřady práce, se kterými bude vedena spolupráce v rámci vyhledání a oslovování 

vhodných zaměstnavatelů. Tato činnost měla probíhat s větší intenzitou na začátku projektu a dále v 

průběhu projektu a databáze zaměstnavatelů bude průběžně aktualizována. Aktivity měly být 

prováděny v souladu s definicí cílové skupiny a s navazujícími klíčovými aktivitami souvisejícími s 

cílovou skupinou. 

Další část práce se zaměstnavateli spočívala v informovanosti zaměstnavatelů o projektu, o 

možnostech zapojení se, o cílové skupině, o možnostech zaměstnat konkrétní osoby cílové skupiny a 

další sociální, právní a medicínské informace. Tyto informace byly podávány ve formě krátkého 

informačního textu, odkazu na web projektu, zasláním dalších konkrétnějších informací, osobním 

setkáním a v posledních měsících projektu také s pomocí informační příručky Epilepsie a zaměstnání 

– Průvodce problematikou pro zaměstnavatele. Databáze zaměstnavatelů zapojených do projektu 

měla být aktualizována v rámci webu projektu (nově vytvořená internetová aplikace, KA 2). 

Dále probíhalo dojednávání konkrétních podmínek případného přijetí osob cílové skupiny a 

dojednání termínu pracovního pohovoru, celkem minimálně 26 termínů (včetně tréninkových 

pracovních míst). Zaměstnavateli měly být podány informace o dané osobě, vytvořený životopis a 

motivační dopis. 

Tyto aktivity měl zajišťovat zejména sociální pracovník a ergoterapeut. 

Klíčové aktivity se účastnili: sociální pracovník, ergoterapeut, odborný garant, metodik projektu. 

Aktivita bude probíhala od 1. do 24. měsíce realizace projektu. 

Podrobný popis realizace  
Úspěšně jsme spolupracovali s našimi partnery, kteří pro naše klienty realizovali tréninková pracovní 

místa. (podrobný popis viz. KA5 – Tréninková pracovní místa) U našich partnerů absolvovalo pohovor 

14 klientů a z nich bylo 11 vybráno pro práci na tréninkovém pracovním místě. 2 klienti získali na 

základě jejich výborného hodnocení a osvědčení se na dané pozici u našeho partnera stálé místo.  

Snažili jsme se rovněž navázat kontakt s organizacemi poskytující podobné služby jako náš projekt. 

Oslovili jsme zejména E-Společnost, která se rovněž snaží o zvyšování kvality života lidí s epilepsií a 

pro své klienty realizuje podporované zaměstnání „Aranžování květin“. Dále jsme usilovali o 
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spolupráci s Českou unií podporovaného zaměstnání, rádi bychom, aby se náš projekt stal jejím 

členem. Nicméně to se za 2 roky fungování projektu nepodařilo realizovat. 

V prvních 6 měsících průběhu projektu jsme prezentovali náš projekt některým velkým 

zaměstnavatelům, kteří mají v bussiness plánu včleněno zaměstnávání znevýhodněných klientů – 

Česká pošta, Komerční banka, GSK, O2,… Tyto společnosti přislíbily spolupráci a vstřícný přístup 

v případě, že se na ně obrátíme s konkrétní žádostí některého z našich klientů. V dalším průběhu 

projektu jsme oslovovali i další velké korporace, jedné s našich klientek se podařilo získat práci u 

McDonald´s. 

Firma GSK dále přislíbila, že pro naše klienty uspořádá pracovní pohovory nanečisto. – od této aktivity 

jsme si slibovali, že seznámí-li se klient s průběhem pracovního pohovoru dopředu, nebude pro něj 

případný skutečný pracovní pohovor se zaměstnavatelem již takovým krokem do neznáma a nebude 

tudíž pro něj představovat takový stres. Zároveň je možno při pracovním pohovoru nanečisto odhalit 

případné silné a slabé stránky konkrétního klienta. Tyto informace může využít ergoterapeut 

v individuálním poradenství a zvolit pro klienta takovou strategii, aby v kontaktu s potencionálním 

zaměstnancem ukázal své silné stránky a své případné nedostatky nezdůrazňoval, nepodaří-li se mu 

je ve spolupráci s ergoterapeutem eliminovat. Tato aktivita získala mezi klienty velkou oblibu a pro 

ergoterapeuta a sociální pracovnici byla velmi důležitým mezníkem, zejména v spolupráci s klientem 

na úpravě hodnocení sebe sama a získávání reálné představy o svých schopnostech. 

O našem projektu byly informovány všechny pražské úřady práce. Realitou však je, že úřady práce 

mají k dispozici informace o zdravotním stavu klienta jen tehdy, má-li určitý stupeň invalidity. Jestliže 

klient s epilepsií není OZP, není ve většině případů úřad práce o jeho zdravotním stavu informován. 

Naše současná spolupráce s úřady práce je v rukou zejména sociálního pracovníka a je nastavena 

zejména jako konzultace potřeb konkrétního klienta např. ohledně statusu OZP či možnosti 

rekvalifikace pro naše klienty. Uvažovali jsme i o spolupráci na úrovni poskytování nabídek práce 

úřadem práce, ale nakonec jsme se rozhodli pro zprostředkování nabídek firmou LMC s. r. o., která 

provozuje portály jobs.cz a práce.cz a nabízí širší spektrum nabídek pro naše klienty s častější 

aktualizací. 

Po negativních zkušenostech sociální pracovnice, která kontaktovala zaměstnavatele se záměrem 

získat je pro projekt a byla opakovaně odmítnuta, jsme se rozhodli pro změnu strategie. 

Zaměstnavatele kontaktujeme až v momentě, kdy o práci u něj má zájem některý z našich klientů a to 

v případě, že si to klient přeje a souhlasí s odhalením svého zdravotního stavu zaměstnavateli touto 

cestou. 

Metodik projektu opakovaně konzultoval průběh této aktivity s epileptologickými centry v Německu 

a Švýcarsku, kde má poskytování odborné podpory lidem s epilepsií v získávání zaměstnání dlouhou 

tradici. 

Ve druhém monitorovacím období jsme navázali spolupráci s organizacemi zprostředkujícími 

zaměstnávání lidí se zdravotním postižením jiným cílovým skupinám. 

- Santé Institut 

- NFOZP (Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) 
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- O .s. Asistence 

Naším cílem bylo rozšířit povědomí o existenci našeho projektu tak, aby v případě, kdy člověk 

s epilepsií bude hledat pomoc u organizace s jinou cílovou skupinou, mohla mu tato organizace 

nabídnout účast v našem projektu. 

Zároveň se nám podařilo získat pozvání k platformě zprostředkující komunikaci mezi zástupci velkých 

společností a organizací zprostředkujících zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Platforma 

sdružuje neziskové organizace: o.s. Asistence, Borůvka o.s., Maturus, FOSA, FOCUS a společnosti GSK, 

KPMG, Clearstream, Česká pojištovna, Grafton Recruitment, LMC a očekává se přistoupení dalších. 

V rámci platformy byla diskutována problematika zaměstnávání OZP a optimálního nastavení 

podmínek. Dále byl zřízen společný mail, na který společnosti odesílají volné pozice a neziskové 

organizace mají možnost je nabídnout svým klientům. Také z těchto nabídek čerpali sociální 

pracovnice a ergoterapeutka při přeposílání klientům. 

Po studiu zahraničních zdrojů a konzultaci se zástupci International Bureau for Epilepsy z Irska, 

Finska, Nizozemí a Řecka jsme se rozhodli uplatnit ve spolupráci se zaměstnavateli zejména strategie 

„face-to-face.“ Metodik a ergoterapeut projektu mapovali události, na kterých se zaměstnavatelé 

setkávají a kde by bylo možné je oslovit a představit jim projekt. Na radu zástupců neziskových 

organizací, se kterými spolupracujeme, jsme se rozhodli navštívit networkingová setkání. Podařilo se 

nám získat vstup do klubů Bussiness for Breakfast a Negotium. Uvedené kluby sdružují zástupce 

zejména malých a středních, kteří zde hledají nové partnery, přátele i obchodní příležitosti. Zakázky či 

kontakty jsou zde získávány na základě osobních zkušeností a doporučení. Networkingových 

obchodních snídaní se vždy účastní 20 až 30 zaměstnavatelů a jim jsme měli možnost představit náš 

projekt. S některými se nám podařilo domluvit si osobní schůzky a na jejich základě domluvit různé 

formy další spolupráce např. možnost být informováni o volných pozicích v rámci firem, zasílat 

seznam našich klientů, kteří se uchází o práci, domluvit pracovní pohovor pro naše klienty… 

V následujícím období jsme získali členství v networkingovém klubu Negotium, tak abychom se mohli 

účastnit, co nejvíce klubových akcí a oslovit, co nejširší spektrum zaměstnavatelů. 

Na základě setkávání se se zaměstnavateli vznikla rovněž potřeba rozšířit naše webové stránky o 

sekci pro zaměstnavatele. Sekce „Pro zaměstnavatele“ představí zaměstnavatelům problematiku 

zaměstnávání lidí s epilepsií. Vytvoří ji metodik projektu ve spolupráci s ostatními členy týmu.  

Obsahuje: 

- Krátkou informaci o tom, co je epilepsie, jak vzniká, jak se projevuje, že není jednotným 

onemocněním, ale že se její průběh individuálně liší.  

- Informace o výhodách zaměstnávání lidí se zdravotním postižením zejm. o finančních úlevách 

s odkazy na konkrétní zákony a vyhlášky.  

- Aktuální seznam našich klientů, kteří se ucházejí o zaměstnání. Seznam bude obsahovat: křestní 

jméno klienta, případný stupeň invalidity, dosažené vzdělání, znalosti cizích jazyků, znalosti práce 

na PC, pozice, o které má zájem, a typ úvazku (plný/zkrácený). Se začleněním do seznamu projeví 

klient písemný souhlas. 
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Sekce byla v průběhu projektu obohacována o informace, o které  při osobních setkáních projeví 

zaměstnavatelé zájem a stala se solidním základem pro vytvoření brožury Epilepsie a zaměstnání. 

Průvodce problematikou pro zaměstnavatele. 

Na základě komunikace se zaměstnavateli se domníváme, že se nebrání zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením. Zejména z finančních důvodů je pro ně zaměstnávání OZP lákavé. Málokdy 

jsou však ochotni slevit ze svých požadavků na kvalitu zaměstnance. To, co je diskutovatelné, je 

pracovní doba, úvazek, „sick days“, ale jen zřídkakdy potřebná kvalifikace. Nezbytná je rovněž aktivita 

ze strany klienta, personalisté nemají čas OZP vyhledávat, ty se musí o pozice aktivně ucházet.  

Na základě zkušeností získaných v průběhu realizace projektu jsme poměrně rychle zavrhli myšlenku 

vytvoření webové databáze zaměstnavatelů a našich klientů. Jak klienti, tak zaměstnavatelé odmítli 

projevit souhlas s uveřejněním jejich informací. Místo toho vytvořil a pravidelně aktualizoval 

ergoterapeut ve spolupráci s metodikem seznam klientů obsahující jejich věk, kvalifikaci, pracovní 

zkušenosti, schopnosti a dovednosti a zdravotní omezení a tento seznam byl potom prezentován 

zaměstnavatelům při osobních setkáních. Každých 14 dní byli zároveň klienti konzultováni na 

pravidelných poradách týmu a vždy byli vybráni 3, jejichž pracovní poptávka byla prezentována 

v rámci networkingových snídaní se zaměstnavateli. 

Mailing list zaměstnavatelů, kterým bychom posílali aktuální seznam klientů ucházejících se o 

zaměstnání, bylo možno uplatnit nanejvýš v menších společnostech (tj. do 50 zaměstnanců). A 

neukázalo se to jako stejně efektivní, jako jeho osobní představení. 

Úspěšnější se jeví strategie vytvoření okruhu zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni zaměstnat člověka 

s epilepsií v případě uvolnění některé z pozic v jejich společnosti Ergoterapeut a sociální pracovnice 

spolu s klientem sledovali webové stránky spřátelených zaměstnavatelů a v případě objevení vhodné 

pozice, ergoterapeut či sociální pracovník zaměstnavatele kontaktovali a konkrétního klienta 

doporučili. Ověřili jsme si, že zaměstnavatelé byli spíše ochotní umožnit pohovor lidem se zdravotním 

omezením tehdy, pokud jsme jim mohli toto omezení my, nebo klient vysvětlit a pokud za nimi stálo 

naše doporučení podložené vyjádřením lékaře. 

Výstup klíčové aktivity 
Byl vytvořen seznam spolupracujících zaměstnavatelů, se kterými se ergoterapeutka a metodička 

jednou či opakovaně sešli a detailně jim vyložili princip fungování projektu a potřeby konkrétních 

klientů. Tento seznam je k dispozici všem klientům EpiStop, z.s., ergoterapeutka a sociální pracovnice 

dále sledují, zda se u spolupracujících zaměstnavatelů neuvolní vhodná pozice. 

Za velký přínos projektu považujeme také zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o problematice 

zaměstnávání lidí s epilepsií a to nejen díky, prezentacím a osobním schůzkám, ale také díky distribuci 

informační brožury. Dotazník k hodnocení projektu byl administrován také zaměstnavatelům, s nimiž 

byla navázána spolupráce. Dotazník vyplnilo 20 zaměstnavatelů. 6 z nich se na pracovišti setkalo s 

člověkem s nějakou formou epilepsie, 17 z nich uvedlo, že informace o specifických potřebách lidí s 

epilepsií poskytnuté pracovnicemi realizačního týmu byly užitečné a dostačující, 11 z nich uvedlo, že 

vidí potenciál pro využití brožury na pracovišti. 14 zaměstnavatelů udalo, že preferuje, pokud osoba 

se zdravotním postižením žádá o zaměstnání samostatně, ale zároveň by 7 zaměstnavatelů uvítalo 

možnost konzultovat specifika zdravotního stavu ve vztahu k zaměstnání s odborníkem. 
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8. Networking 

Budování sítě spolupracujících osob a firem 
Networking je obchodní strategií stejně tak jako životní filozofií. Jedná se postupné, dlouhodobé a 

důsledné budování sítě přátel, známých a kontaktů. Tato síť následně představuje cenný zdroj rad, 

doporučení, dalších kontaktů či potenciálních přímých obchodních partnerů. 

Networking je strategie, kterou někteří podnikatelé, zaměstnanci velkých firem či zejména jejich 

asistentky rozvíjí samostatně průběhu celé profesní kariéry. Budování takovéto sítě ale klade vysoké 

nároky na otevřenost člověka, jeho chuť se s novými lidmi seznamovat, zajímat se o jejich potřeby a 

přání a v neposlední řadě na ochotu pomoci. V posledních letech je možné zapojit se také do 

networkingových klubů typu Negotium, Bussiness for Breakfast, Dobré ráno pro obchod,… 

Tyto kluby pořádají pro své členy a jejich hosty jednou za týden či čtrnáct dní pravidelné snídaně. 

Snídaně začínají zpravidla v sedm hodin a umožňují hledání a nalezení nových příležitostí ještě před 

začátkem pracovní doby. Protokol obchodních snídaní umožní i těm introvertním a méně odvážným 

prezentovat svou osobu, svou práci a své požadavky. Každý z přítomných má zpravidla jednu minutu 

na to, aby ostatní zaujal pro svou věc. Členové i hosté jsou vyzýváni k osobním schůzkám a 

spolupráci. 

Prostředí networkingových klubů nabízí jedinečnou šanci také zástupcům neziskových organizací. 

Pokud znáte nějakého člena, je velmi výhodné stát se jeho hostem na některé ze snídaní a seznámit 

se nejen s potenciálními zaměstnavateli, sponzory, patrony apod. ale také s prostředím. Pokud člena 

neznáte, nebojte se oslovit pořadatele přímo a vyslovit zájem o účast. Většina networkingových klubů 

umožňuje 2 nezávazné návštěvy. I tyto návštěvy mohou být zdrojem spousty nových kontaktů a 

příležitostí pro klienty. Po dvou návštěvách se vás zpravidla zástupce klubu zeptá, máte-li zájem o 

členství. Členství pro podnikatele či zaměstnance firem je poměrně nákladnou záležitosti, pohybuje 

se v částkách 14 000Kč/rok a vyšších. Zástupcům neziskových organizací se vyplatí vyjednávat, 

můžete např. nabídnout moderování snídaně, nebo že budete přivádět zajímavé hosty, výměnou za 

zvýhodněnou finanční nabídku. Součástí filozofie většiny klubů je i společenská odpovědnost, budete-

li s nimi jednat narovinu a představíte-li poutavě a s nadšením svůj záměr, určitě najdete někoho, kdo 

se vám bude snažit vyjít vstříc.  

Většina klubů si rovněž zakládá na tom, že mezi členy přítomnými na snídani – standardně jich bývá 

mezi 10 až 30 je každý zástupcem svého odvětví. V žádné skupině byste neměli najít 2 finanční 

poradce, dva obchodní ředitele stěhovacích firem a ani 2 zástupce neziskových organizací. Pokud 

přijdete jako host na snídani, kde už je místo pro neziskovou organizaci obsazené, nezoufejte, 

využijte čas k získávání kontaktů a informací. Kluby mají vždy několik skupin po celé Praze a jejich 

počet se průběžně snaží zvyšovat, vyplatí se zeptat se na přítomnost neziskovek v ostatních 

skupinách. Ve správně fungujícím networkingovém klubu by nemělo vznikat konkurenční prostředí, 

naopak, protože čím úspěšnější bude váš partner v klubu, čím více kontaktů získá, tím více jich získáte 

i vy. Nebojte se tedy oslovit právě přítomného zástupce neziskovky, může vám i poradit, jakým 

způsobem má členství nastavené jeho organizace apod. 
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Snídaně se konají v luxusním prostředí pražských hotelů a tomu by měl být uzpůsoben i oděv. Za 

snídani a pronájem prostor, ve kterých se koná, zaplatíte okolo 150-260Kč. Snídaně má zpravidla 

ustálený protokol:  

1. Na začátku je představena strategie networkingu, její pravidla a přínos, následuje několik slov 

o konkrétním klubu a jeho zásadách, filozofii. V průběhu těchto úvodních slov nechávají 

přítomní zároveň kolovat své vizitky (pokud někoho doprovázíte na snídani jako host, vyplatí 

se zeptat, kolik osob se snídaně běžně účastní a tomu přizpůsobit počet vizitek). Pečlivě je 

uschovejte, nikdy nevíte, kdy se vám nebo vašim klientům bude daný kontakt hodit. 

2. Každý z přítomných dostane přibližně 60s na prezentaci sebe sama, své práce a svých 

požadavků. Některé kluby vám při první návštěvě poskytnou osnovu toho, co by vaše 

představení mělo obsahovat, jiné nikoli. Vždy byste měli říct: 

  své jméno 

 jméno organizace, stručně popsat její činnost a vypíchnout v čem jste jedineční, 

zdůraznit to v čem jste úspěšní 

 co můžete přítomným nabídnout:  

 poradenství v zaměstnávání OZP 

 ověřené spolehlivé OZP zaměstnance 

 kvalitní výrobky 

 tréninkovou kavárnu k pronájmu pro pořádání akcí 

 účast na dobročinném běhu 

 kontakty na lékaře, školy, jiné neziskovky… 

 co by pomohlo vám – vyplatí se být v žádosti velmi konkrétní, např. hledám kontakt 

na personalistu České pošty, hledám místo osobní asistentky pro klientku, hledám 

restauraci na Praze 4 pro pořádání dobročinné akce, čím konkrétnější jste, tím větší 

šance je, že si někdo vzpomene na konkrétní podnik, osobu, telefonní číslo… 

3. Následuje přestávka k doplnění šálků a talířů a také k oslovení těch, jejichž prezentace vás 

zaujala. Využijte času k domluvení si osobních schůzek, které vám poskytnou více času 

k nalezení způsobů, jak si vzájemně pomoci. 

4. Po přestávce zpravidla dostane prostor některý z členů, aby prezentoval svou činnost 

podrobněji (cca 10-15 min.) 

5. V poslední části dostane opět prostor každý člen, aby oslovil ty, se kterými by se rád sešel, 

případně předal užitečné kontakty, poděkoval za předchozí spolupráci apod. 

Nedejte prostor poraženeckým myšlenkám, že těm bohatým a úspěšným nemáte co nabídnout. 

Základní tezí networkingu je dát šanci každému, poznat co nejvariabilnější spektrum lidí. I když 

nezprostředkujete do příštího týdne obchod za miliony, můžete nabídnout jiný pohled na věc, 

zajímavé nápady, můžete v delším časovém horizontu např. doporučit úžasný a dobrodružný letní 

dětský tábor nebo spolehlivého klienta na pracovní pozici. 

Po networkingové snídani by vám měla zbýt energie na celý den, tlustý balíček vizitek a aspoň pár 

předjednaných schůzek. 

Sjednání konkrétního termínu schůzky můžete provést buď mailem – nabídněte několik termínů, ze 

kterých si druhá strana bude moci vybrat, anebo ještě efektivněji – telefonicky. V případě, že se na 
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datu domluvíte po telefonu, pošlete datum, místo i čas následně mailem nebo smskou. Je příjemnou 

zdvořilostí, pokud potvrdíte platnost schůzky ještě den – dva před jejím uskutečněním. 

V komunikaci se zaměstnavateli buďte osobní. Zmínil se při předchozím rozhovoru s vámi, že za týden 

odjíždí na dovolenou – popřejte mu v mailu příjemné počasí, řekl Vám, že syn bude hrát fotbalový 

turnaj – zeptejte se, jaké bylo skóre, měla se společnost stěhovat na druhý konec Prahy – zajímejte 

se, jak to zvládli, kde je najdete. Těmito maličkostmi dáváte najevo svůj zájem, budujete vztah a 

stáváte se známým člověkem, nejen další osobou, která něco chce. 

SCHŮZKY JEDEN NA JEDNOHO 

Schůzky jeden na jednoho jsou nejefektivnějším nástrojem pro jednání se zaměstnavateli. Nabízí 

jedinečnou šanci předat informaci o vaší činnosti, klientech a forma osobního rozhovoru umožňuje 

přenést na toho druhého i vaše nadšení pro věc. Protože to pravděpodobně budete vy, kdo je 

v networkingu nováčkem, dostanete nejspíš příležitost mluvit jako první. Je důležité, aby vás otázky 

na činnosti vaší organizace nezaskočila. Připravte se dopředu, vysvětlete problém, o jehož napravení 

se snažíte i způsoby, jak to děláte, pochvalte se, své kolegy, své klienty. Je přínosné pročíst webové 

stránky člověka, se kterým máte schůzku a začlenit do své prezentace, co byste mohli mít 

společného, co si myslíte, že by pro vás mohl udělat. Na druhou stranu schůzka jeden na jednoho 

není primárně fundraisingovou akcí ani pracovním pohovorem. Hlavním cílem by mělo být vzbudit 

dobrý dojem, začít budovat vztah založený na důvěře a ne honem rychle sehnat peníze a či smlouvu 

pro klienta a už o sobě nedat vědět. Je důležité, aby obě strany měly vyvážený prostor pro prezentaci 

své činnosti. Zajímejte se aktivně o toho druhého, nechte si vysvětlit, jak funguje systém finančního 

poradenství podle švýcarského vzoru, operativní leasing či filmová produkce. Cílem by mělo být 

dozvědět se o tom druhém co nejvíc, abyste dokázali nalézt společné oblasti zájmu, pole působnosti, 

na kterých si můžete prospět. Schůzky jsou samozřejmě pracovní aktivitou a jejich hlavním a 

dlouhodobým cílem je vybudování sítě zaměstnavatelů ochotných zaměstnat lidi se speciálními 

potřebami, můžete je ale zároveň chápat i jako čas, kdy vzděláváte sami sebe a rozvíjíte se.  

Z praktického hlediska se vyplatí pořídit si z každé schůzky zápis, krátce si poznamenat zejména, co 

daný zaměstnavatel dělá, a na čem jste se dohodli. Tento zápis je dobré zaměstnavateli poslat ke 

schválení, případně nechat si ho podepsat. Tato administrativa je vyžadována zejména v případě, kdy 

uvádíte schůzky se zaměstnavateli do pracovních výkazů. V mailu nezapomeňte poděkovat za 

jeho/její čas a včlenit informaci, která dá najevo, že jste poslouchali. 

Networking s, pro a mezi klienty 
Budování osobní sítě známých a kontaktů je velmi cenné i pro případ, že budete potřebovat 

doporučit nové místo. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé však často nemají, kde nové známé získat a 

vztahy s těmi např. z předchozího zaměstnání mohou znatelně ochladnout. EpiStop se formou 

networkingových setkání snaží pomoci svým klientům dostat se do společnosti nových, zajímavých 

lidí a nové kontakty získat. 

Networkingové akci předchází individuální práce s klientem. Ve spolupráci s ergoterapeutkou a 

sociální pracovnicí je klient motivován, aby se zamýšlel nad svými přáními, nad svou vlastní hodnotou 

a tím, co může zaměstnavateli nabídnout. Pro potřeby klientů jsme modifikovaly schéma 

prezentování sebe sama využívané klubem Bussiness for Breakfast. Klient v rámci individuálního 
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poradenství i svého volného času nacvičuje prezentační dovednosti, je povzbuzován, aby si 

uvědomoval své silné a slabé stránky a aby si vytvořil konkrétní a reálnou představu o požadovaném 

zaměstnání.  

Po individuálním tréninku následuje skupinové setkání. V prostorách EpiStopu se uskutečnila zatím 2 

networkingová odpoledne a jedno pak v příjemných prostorách Naší kavárny v Thomayerově 

nemocnici. Pro akce využíváme koncept Lenky Schánové „Bussiness and Pleasure Networking“. 

Program akce tvoří krom prezentace sebe sama a toho, co můžu nabídnout, také zábavné aktivity a 

hry. Jejich cílem je prohlubovat měkké dovednosti klientů, zejména dovednost naslouchat ostatním a 

nacházet společná témata. Klienti jsou aktivitami rovněž vybízeni, aby pátrali v okruhu svých blízkých 

po osobách, které by mohly pomoci buď jim nebo někomu dalšímu. 

Networkingové akce se odehrávají v příjemném přátelském prostředí, klientům je k dispozici 

skromné občerstvení. Na úvod se s klienty domluvíme, že s těmi, se kterými nejsou již domluveni 

jinak, si budou vykat a oslovovat se křestními jmény. 

Velmi se nám osvědčilo zapojit se do aktivit spolu s klienty. Umožnilo nám to klienty poznat v jiném 

světle a zároveň ovlivňovat průběh aktivit jednotlivých aktivit. K uvolnění atmosféry a nadhození 

některých společných témat mohou sloužit následující hry: 

„Jsem, mám, umím“ – každý v kruhu řekne, co je např. jsem studentka medicíny, jsem matka dvou 

dětí, jsem spokojená, jsem Češka; co má např. mám manžela, mám smůlu, mám psa, mám chalupu 

na Sázavě; a co umí – umím anglicky, umím upéct výborné muffiny, umím psát všemi deseti apod. 

Cílem je zamyslet se nad tím, všechno už jsem – jaké jsou moje společenské role, co už mám a co 

umím. Je důležité pokusit se udržet pozitivní atmosféru a motivovat klienty, aby mluvili o tom, co ve 

svém životě považují za pozitivní. 

„Kompot“ – hra založená na principu „místa si vymění ti, kteří mají něco společného.“ V kruhu je o 

jednu židli méně než hrajících, jeden stojí uprostřed. Ten řekne místa si vymění ti, kteří umí hrát na 

klavír, ti pro které je daný výrok pravdivý se postaví a vymění si místa, cílem toho, kdo stál uprostřed 

je využít situace a posadit se. Cílem hry je prohloubit empatii a poukázat na to, že s problémy nejsou 

klienti sami např. místa si vymění ti, kdo někdy nerozuměli tomu, co jim úřednice říká, místa si 

vymění ti, kteří někdy prošvihli termín; dalším cílem může být nabídnout klientům společná témata 

pro další konverzaci: místa si vymění ti, kdo rádi lyžují, místa si vymění ti, kdo četli Čtyři dohody. 

„Zaseknutí  v 60 s“ – každý z účastníků dostane jednoduchý dotazník, který obsahuje osnovu, podle 

které si připravit krátké minutové povídání, kterým by se představil a zároveň zaujal ostatní. Ve svém 

zaseknutí by každý měl zmínit své jméno, jaké má vzdělání, jaké má pracovní zkušenosti, jakou 

pracovní pozici hledá a v čem je skutečně dobrý, co může zaměstnavateli nabídnout. Po asi 5 

minutách dostane každý šanci předvést, co si připravil. Ideální je pokud se postupuje po kruhu a 

nikdo není vynechán. Je dobré pokud někdo alespoň orientačně (+/- 10 vteřin sleduje čas), pozitivně 

působí za každou prezentaci poděkovat, případně zatleskat. 

„Umím naslouchat“ – v networkingu je to, co říkám já, stejně důležité, jako to, co říkají jiní. 

Organizátor tedy vysvětlí účastníkům další úkol a to, zamyslet se a zkusit představit člověka, který 

sedí po mé pravé ruce s využitím informací, které jsem v průběhu networkingového setkání získal. 
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Může se jednat o to, co dotyčný řekl, že je, mám, umí, případně při jaké informaci jsme si vyměnili 

místa při kompotu a samozřejmě, co si zapamatovali s představování. Ten, který představuje svého 

souseda po pravé straně, by vždy měl říct jeho jméno a alespoň 3 věty o něm. Cílem hry, je ukázat 

všem přítomným, že je důležité pracovat jednak na tom, jak si získat pozornost ostatních a vrýt se jim 

do paměti, ale také na své pozornosti k potřebám druhým. V networkingu platí, že čím více lidem 

pomůžu já, tím větší mám šanci, že někdo pomůže mně. 

„Závěr“ – každý dostane možnost říct, co mu setkání dalo a zároveň se zamyslet, jestli by nemohl 

někomu z přítomných pomoci, například: někdo shání práci zedníka a můj kamarád má stavební 

firmu a shání brigádníky apod. 

 


