3. NÁRODNÍ KONFERENCE
O PODPOROVANÉM
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
23. – 24. 5. 2012
Národní technická knihovna v Praze
Technická 6 / 2710, Praha 6 - Dejvice

Středa 23.5.2012
9:00 – 10:00

Prezence účastníků

Ballingův sál
10:00 – 10:40 Zahájení konference - úvodní slovo
Mgr. Jana Majerová, vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti MPSV
Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR
Mgr. Alexandra Zajíčková, předsedkyně ČUPZ
10:40 – 11:40 Situace podporovaného zaměstnávání a zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením v Rakousku a Německu (Michael Tauber – Rakousko,
Barbara Breese, Marianne Loibl – Německo)
11:40 – 12:00
Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání OZP – JUDr. Pavel
Ptáčník, Vládní výbor osob se zdravotním postižením
diskuse
12:00 – 12:20
Koordinovaná rehabilitace v ČR - Doc. MUDr. Olga Švestková,
Ph.D.
12:20 – 13:10
Odstraňování bariér v komunikaci se zaměstnavateli
(podnikateli) - Mgr. Miroslav Hájek, Agapo, o.p.s
13:10 - 14:00
oběd

Uskutečněné aktivity – Tématická síť
(1)
1 .setkání tematické sítě – 24.11.2010 – v rámci účasti na Německé národní konferenci
o PZ v Bad Honnef
2 .setkání tematické sítě - 13.1.2011, Belfast - Na setkání byly kromě výměny
zkušeností z praxe PZ v ČR, Německu a Rakousku řešeny otázky organizačního rázu, tj.
ujasnění termínů a míst konání nadcházejících setkání. Předběžně bylo naplánováno
setkání v Praze (duben/květen 2011), jehož předmětem by mělo být představení systému
PZ v Německu a Rakousku a přenos zkušeností spolupráce s úřady práce.
3. setkání tematické sítě - 11.4.2011, Praha – v rámci semináře vystoupili právník a
vedoucí německého projektu Miteinander Michael Tauber a dále zástupci německého
ÚP, Barbara Breese – ředitelka ÚP v Deggendorfu a Marianne Loibl – ředitelka ÚP
v Zwieselu. V rámci setkání se přítomní měli možnost seznámit se systémem
zaměstnávání osob se znevýhodněním (respektive Podporovaného zaměstnávání)
v Rakousku a Německu, se specifiky PZ v těchto zemích a způsobem legislativního
ukotvení služby PZ.

Uskutečněné aktivity – Tématická síť (2)
4. setkání tematické sítě - 14.6.2011, Kodaň – v rámci konference EUSE. Setkání se
zúčastnily koordinátorka projektových aktivit a vedoucí projektu a zástupkyně německého
a rakouského partnera, Kirsten Hohn a Andrea Greiner. Řešeny byly praktické otázky
související s realizací projektu, zástupkyně partnera byly informovány o výsledcích
realizovaných aktivit, zejména o dubnovém setkání tematické sítě, a také o dalších
plánovaných aktivitách. Dále byl diskutován plán aktivit na nadcházející měsíce
5. setkání tematické sítě - 14.11.2011, Praha – tématem semináře pro poskytovatele,
které se zúčastnili němečtí a rakouští kolegové byl např. model měření efektivity a kvality
sociálních služeb - EFQM-Excellence-Model, Plánování zaměřené na člověka
v podporovaném zaměstnávání a dále Marketing a PR v neziskovém sektoru.
6. setkání tematické sítě 23.-25.11. 2011 – účast na „Německé národní konferenci o
PZ“ (Suhl) - Konference se zúčastnila ředitelka o.s. Mesada paní Tamara Křivánková a
ředitelka Fokus Písek paní Miluše Balková.
V rámci aktivity „Tématická síť“ se uskutečnila také 2 setkání členských organizací (ke
strategii PZ a ČUPZ) – 13.10.2010, 19.9.2011

Uskutečněné aktivity - Setkání EUSE (1)
•

13.-14.ledna 2011 (Belfast, Severní Irsko) Na programu: možnost zapojení
přítomných národních asociací do připravovaného projektu Leonardo
Transfer of Innovation, jehož cílem by mělo být ověření nově vytvořené
evropské metodiky podporovaného zaměstnávání (Supported Employment
Toolkit) v praxi vybraných agentur PZ (v rámci jednotlivých evropských
zemí); prezentace aktuálního stavu příprav 10.konference EUSE

•

30.března 2011 (Mallorca, Španělsko) Na programu: aktuální informace
týkající se příprav 10.konference EUSE, stipendium EUSE pro rok 2012,
informace k výsledkům v uplynulém půlroce realizované „Supported
Employment Study“ (výzkum v oblasti systému PZ v jednotlivých
evropských zemích),… aj..

Uskutečněné aktivity - Setkání EUSE (2)
•

14.června 2011 (Kodaň, Dánsko, v době konání 10.konference EUSE)
Ústředním bodem tohoto setkání byla rekapitulace výsledků práce EUSE za
období červen 2009 - červen 2011, nová organizační struktura EUSE a
volba nového vedení.

•

4.-5.listopadu 2011 (Lisabon, Portugalsko) Na programu: Zpětná vazba
z 10.konefernce EUSE, představení možných pořadatelů 11.konference
EUSE, stipendium EUSE pro rok 2012, činnost členů EUSE v rámci
pracovních skupin (ČUPZ bude členem pracovní skupiny zaměřené na
legislativu PZ).

Další zrealizované aktivity
•

Nové webové

•

1. blok workshopů
•

•

stránky (www.unie-pz.cz)

- průběžné aktualizace

vedených zahraničními lektory

21. – 23. 3. 2011 (Mag. Christian Spitaler a Mag. Gertrud Tschuk, Rakousko) - „Podpůrné
služby pro osoby se zdravotním postižením při přechodu mezi školou a pracovním životem“

Účast na 10.konferenci EUSE v Kodani – 14. – 16.6. 2011 Podrobné informace o 10.konferenci EUSE a jednotlivých prezentacích
jsou k dispozici na konferenčním webu www.euse2011.org.)

Plánujeme (1)
Workshopy
•

2.blok: 13. – 14.3.2012 „Evropská metodika podporovaného
zaměstnávání“, Edyth Dunlop, Severoirská unie pro PZ

•

3.blok: 9. – 10.5. 2012 „ Práce se zaměstnavateli“, Thomas Wedel,
Německo

3. Národní konference o PZ
V listopadu 2011 byla zahájena příprava na 3. Národní konferenci o PZ, které
se budou účastnit také naši zahraniční partneři z Rakouska a Německa.
Konference je plánována na 23. – 24.5.2012 a uskuteční se v prostorách
Národní technické knihovny v Praze 6.

Tematická síť
Konference k 20. výročí Pracovní asistence v Rakousku – 9. – 10.5.2012 Linz,
Rakousko – zúčastní se 2 zástupci Unie

Plánujeme (2)
Setkání EUSE
Helsinky, 29.-31.3.2012 – návštěva sociální firmy a instituce speciálního
vzdělávání pro žáky se speciálními potřebami, mini seminář - setkání se
zástupci Ministerstva práce a ekonomiky a Ministerstva sociálních a
zdravotních věcí a Národní rady OZP. Dále setkání členů EUSE – na
programu: akční plán a pracovní skupiny, 11. konference EUSE, stipendia.

Zajímavé odkazy
•

Publikace - Compendium of good practice_Supported
employment od people with disabilities in the EU and EFTAEEA, 2011
•

publikace vznikala v průběhu roku 2010 ve spolupráci s EUSE,
Evropskou komisí a COWI. Prozatím je k dispozici část studie týkající
se příkladů dobré praxe. Na studii se podíleli kromě České unie pro
podporované zaměstnávání, také kolegové z Rakouska, Norska,
Švédska, Španělska, Skotska a Severního Irska

•

Ke stažení na www.unie-pz.cz

