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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

V roce 2015 Aspekt dál naplňoval své poslání a realizoval jej zejména prostřednictvím
aktivit podporovaného zaměstnávání, rozvoje kariérového poradenství a kurzů pro
poradce.
V průběhu roku nás provázely také formální záležitosti. Na konci roku byl v souvislosti
s novelou občanského zákoníku dokončen proces formálního převodu občanského
sdružení na formu zapsaného spolku. Aspekt byl zapsán jako Aspekt z.s. a byly
provedeny související úpravy stanov.
Rok 2015 se nesl v podobě změny způsobu poskytování služby podporované
zaměstnávání. S během prvního pololetí 2015 končily dva projekty financované ESF,
které zajišťovaly financování podporovaného zaměstnávání a doplňujících aktivit pro
klienty z Rychnovska, Náchodska a Královéhradecka. Tyto projekty umožňovaly zajistit
klientům kromě klasické, individuální formy poporovaného zaměstnávání doplňující
činnosti jako konzultaci s psychologem, právníkem, rozvoj finanční gramotnosti,
ergodiagnostické vyšetření či skupinové aktivity s klienty úřadů práce a ústavů sociální
péče.

Lucie Sedláčková
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Konkrétně realizace projektu „Komplexní integrace na trh práce pro OZP“ č.
CZ.1.04/3.1.02/86.00173 probíhala v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015. Projekt
zajistil komplexní podporu celkem 55 osobám se zdravotním postižením
z Náchodska, Rychnovska a Královéhradecka při jejich vstupu na otevřený trh práce.
S klienty se pracovalo dle metodiky podporovaného zaměstnávání. Dále byl při přímé
práci s klienty nově implementován sociodynamický přístup do postupů podle
Metodiky podporovaného zaměstnávání, který přispívá k většímu osamostatnění
klientů a k převzetí zodpovědnosti sám za sebe. Důraz je zde kladen na to, aby si klienti
na řešení svých životních situací přicházeli s pomocí pracovních konzultantů sami a
nacházeli tak řešení, která jim budou fungovat. Aspekt je jedním z prvních subjektů,
který povědomí o tomto přístupu, osvědčeném v Severní Americe a Skandinávii, v ČR
rozšiřuje. Během průběhu projektu docházelo ke slaďování sociodynamického přístupu
s postupy danými Metodikou podporovaného zaměstnávání tak, aby práce odpovídala
všem nastaveným standardům a zároveň se díky uplatňování nových východisek
zefektivnila s důrazem na řešení aktuální životní situace klienta v neustále se měnícím
světě a individualitu každého klienta se zdravotním postižením. Individuální
podporované zaměstnávání využívající sociodynamické poradenství bylo dále ještě
doplněno o další aktivity, které účinně a smysluplně rozšířily nabídku a umožnily tak
pokrytí dalších souvisejících potřeb klientů a/nebo lépe vyhovovaly jejich zájmu a
umožnily zároveň zapojení více klientů, když se využívalo specifických podpůrných
poradenství a skupinové formy práce.
Díky projektu se podařilo zajistit pokračování a další rozvoj služby podporovaného
zaměstnávání jako nástroje podpory integrace osob se zdravotním postižením na
otevřeném trhu práce. Poskytnout klientům podporu v oblastech, které bezprostředně
souvisí s pracovním životem, tj. zvládáním obtížných rodinných situací a finančních
těžkostí. Podařilo se rozšířit poskytování podporovaného zaměstnávání do okresu
Hradec Králové (skupina neslyšících HK). Ke službě podporovaného zaměstnávání byla
zavedena služba asistence pro klienty, kteří nastoupili do zaměstnání. Podpora
klientům byla poskytována na základě jejich potřeb a s ohledem na specifika případu.
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Podařilo se rozšířit a zdokonalit dovednosti klientů potřebných pro hledání a udržení si
zaměstnání, a tím přispět k jejich integraci na otevřený trh práce.
Popsaný projekt doplňovaly aktivity druhého výše zmiňovaného: Realizace projektu
„Podporované zaměstnávání“ č. CZ CZ.1.04/3.3.05/96.00012 probíhala od 15. 4.
2013 do 30. 6. 2015. Projekt zajistil pokračování a další rozvoj služby podporovaného
zaměstnávání

(dále

jen

PZ)

pro

30

klientů

zdravotním

postižením

v

Královéhradeckém kraj. 8 klientů si díky projektu rozšířilo vzdělání formou
rekvalifikačních kurzů. Někteří pomocí nich získaly pracovní uplatnění („Zubní
instrumentářka“ – pracovní uplatnění v ordinaci zubního lékaře, Čtení a kreslení
technické dokumentace – uplatnění ve firmě technika požární bezpečnosti, „Pracovník
v sociálních službách pro přímou péči“ – pečovatel firmu Clementia o.p.s.).
Oba projekty byly úspěšně ukončeny.
Na základě výsledků činnosti sdružení se podařilo získat podporu Královéhradeckého
kraje. V srpnu bylo podporované zaměstnávání zařazeno jako sociální
rehabilitace do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Povedlo se
tak od roku 2010 udržovat poskytování služby v regionech Náchodska a Rychnovska.

Cíle služby podporované zaměstnávání jsou stanoveny takto:


řešení nepříznivé situace klienta, sociální začlenění,



osamostatnění od ústavní péče a zajištění navazujících služeb,



zajištění služeb, které podpoří klientovo začlenění do jeho přirozeného
prostředí,



snižování závislosti na sociálních službách,



zapojení a fungování na otevřeném trhu práce nalezením a udržením placené
práce s důrazem na zohlednění klientových dovedností, schopností a
zdravotního stavu.

Služba je pro dospělé z Náchodska a Rychnovska, kteří mají dlouhodobé zdravotní
potíže a mají tak problém najít a udržet si práci. Konkrétně je služba určena pro:
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osoby s chronickým duševním onemocněním,



osoby s chronickým onemocněním,



osoby s jiným zdravotním postižením,



osoby se zdravotním postižením

K základním principům služby patří dosažení samostatnosti a soběstačnosti osob
s chronickým duševním onemocněním, osob s jiným zdravotním postižením, osob s
kombinovaným postižením, osob s mentálním postižením, osob s tělesným
postižením, rozvoj jejich schopností a dovedností vedoucích k uplatnění na pracovním
trhu, posilováním pracovních návyků, nácvik výkonu běžných, pro včlenění do
pracovního života nezbytných činností individualizovaným způsobem využívajícím
jejich schopností, potenciálů a kompetencí. Více informací o popisu služby lze najít na
stránkách kraje, www.kr-kralovehradecky.cz.

Podporované zaměstnávání v roce 2015 v číslech:
V roce 2015 byla služba podporované zaměstnávání poskytována celkem 83
uživatelům, z toho 67 v rámci projektů a 16 v rámci sociální služby.
Co se týká zdravotního stavu klientů, 34 uživatelů mělo plný invalidní důchod, 28
částečný invalidní důchod, 15 uživatelů byly osoby se zdravotním postižením a 6
uživatelů bylo osob zdravotně znevýhodněných.
Podle místa bydliště, 44 osob bydlelo v okrese Náchod, 34 v okrese Rychnov nad
Kněžnou a 5 v Hradci Králové.
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S jakými výsledky končili klienti využívání služby?
U všech uživatelů došlo k posunu ve schopnostech a dovednostech.
V roce 2015 během naší spolupráce nastoupilo do zaměstnání celkem 34 uživatelů,
převážně na otevřený trh práce.
V roce 2015 jsme pracovali minimálně s dalšími devíti zájemci o služby z oblasti
rozvoje jejich pracovní dráhy.
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PŘÍBĚH KLIENTKY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Pro ilustraci přinášíme příběh klientky, se kterou jsme v roce 2015 pracovali:
Paní Jiřina svůj život jako spokojený právě nevnímala. V 55 letech byla čerstvá
vdova, invalidní důchodkyně a zbavená způsobilosti k právním úkonům. V domově
pro osoby se zdravotním postižením sice našla slušné bydlení, ale přece jen nechtěla
být „zaškatulkovaná“ mezi mentálně postižené. Do Aspektu přišla s touhou po změně
a práci.
Znovu chtěla být někomu užitečná, začlenit se do společnosti. A co nejvíce se
osamostatnit. Jenže jak práci najít? Naposledy pracovala v roce 1996 jako uklízečka,
má jenom základní školu. V Aspektu se jí ujal konzultant Martin Švec. Postupně spolu
dávali konkrétní obrysy Jiřininým pracovním možnostem. Připravovali se na jednání
se zaměstnavatelem, hledali práci, také jí založili první e-mailovou adresu v životě.
Cesta za snem byla dlouhá, ale dnes paní Jiřina spokojeně říká: „Změnili jste mi
život.“ Dnes už druhým rokem uklízí v autoservisu a s prací je velice spokojená.
Přestěhovala se do chráněného bydlení ve městě, kde žijí její dcery. A když ji
nedávno potkala kolegyně z Aspektu, musela se přesvědčit, že je to opravdu ona, tak
moc se změnila i na pohled.
Naše spolupráce končí. Paní Jiřina pracuje na otevřeném trhu práce a práci zvládá.
Naučila se spoustu nových věcí, je samostatnější. A především se už zase těší ze
života.
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KURZY PRO PORADCE

V roce 2015 Aspekt úspěšně realizoval 9 kurzů pro celkem 94 poradců. Šestkrát
proběhl Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce pod záštitou Oslo
and Akershus University College, dvakrát kurz Sociodynamické poradenství a jednou
na zakázku připravený program pro poradce projektu GOAL, který realizuje Národní
ústav pro vzdělávání.
V této oblasti jsme nadále spolupracovali s panem docentem Tronem Inglarem z Oslo
and Akershus University College. Účastníci kurzu měli možnost se s ním setkat na
dvou námi organizovaných setkáních a diskutovat s ním o nabytých poznatcích a
získat zpětnou vazbu na jeho koncept strategií v poradenství a učení. Jedno setkání
proběhlo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, druhé potom s
centrem INFO KARIÉRA - Informačně vzdělávacím střediskem Plzeňského kraje.
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DALŠÍ AKTIVITY ASPEKTU

Aspekt se v roce 2015 nadále jako člen aktivně zapojoval do činnosti Národního
poradenského fóra, České unie pro podporované zaměstnávání, činností
Euroguidance centra a sledovali jsme také činnosti Asociace pracovních rehabilitací.
Opakovaně jsme jednali se zástupci úřadů práce, místních samospráv, organizacemi
zaměstnavatelů a dalších neziskových organizacích, např. Péče o duševní zdraví.
Velice intenzivní spolupráce probíhala s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
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FINANČNÍ PŘEHLED

rok 2015 v Kč
VÝNOSY
Dotace
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Celkem

3 602 000,278 000,3 000,3 883 000,-

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady
Celkem
Hospodářský výsledek roku 2015

34 000,779 000,2 767 000,50 000,3 630 000,253 000,-

Nespotřebované prostředky z roku 2015 byly použity na nákup služebního
automobilu VW Multivan na počátku roku 2016. Auto využíváme pro cesty za klienty
a s klienty třeba na cesty za zaměstnavateli.
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ASPEKT V ROCE 2016
V dalším období se dále chceme zaměřovat na rozvoj podporovaného zaměstnávání,
kurzů pro poradce a aktivity v oblasti pracovních rehabilitací. Budeme se soustředit
na zvyšování kvality a modernizaci poradenských procesů.
Rovněž se chceme dále snažit o propagaci podporovaného zaměstnávání jako
jednoho z nejefektivnějších nástrojů pro integraci osob se zdravotními obtížemi.
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