Program 3. národní konference o podporovaném
zaměstnávání v ČR
Česká unie pro podporované zaměstnávání Vás zve na
3. národní konferenci o podporovaném zaměstnávání
za účasti zahraničních expertů
z Německa a Rakouska.

Datum:

23. – 24. 5. 2012
Místo konání:
Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál
Technická 6 / 2710, Praha 6 Dejvice
Účast na konferenci je zdarma. Konference je tlumočena z/do německého jazyka.

Moderuje: Oldřich Burda

Konference se koná pod záštitou
MPSV ČR.

Akce se koná za podpory HK ČR.

Konference je financována z ESF OP LZZ, v rámci projektu Zavádění evropských
trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.

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

Paralelní workshopy
Paralelní workshopy budou probíhat v Počítačové studovně, Vzdělávacím centru a
v Ballingově sálu. Tlumočení bude zajištěno pouze v Ballingově sálu.

14:00 – 14:50
A. Podporované zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem – Mgr. Eva
Gnanová, APLA Praha, Střední Čechy, o.s

Konference je financována z ESF OP LZZ, v rámci projektu Zavádění evropských
trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.

B. Kompetence jako předpoklad pro začlenění – PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
C. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – Mgr. et Mgr. Eva Chladová,
Dis, Liga vozíčkářů
14:50 – 15:00

Čas na přesun, přestávka

15:00 – 15:50
D. Plánování zaměřené na člověka v německé praxi očima uživatele a
pracovního konzultanta – Gerd Maschmann, Marcel Haack, Německo
E. Příklad dobré praxe - Mgr. Jitka Plachá, Máme otevřeno?, o.s.
F. Tranzitní program očima jeho aktérů – Bc. Jindra Valentová a její kolegyně
Rytmus, o.s.
15:50 – 16:00

Čas na přesun, přestávka

16:00 – 16:50
G. Plánování zaměřené na člověka v PZ v české praxi – Mgr. Iva Fryšová, Mgr.
Jana Březinová, Rytmus, o.s.
H. Příklady dobré praxe
a. Zaměstnávání později osleplých a zrakově postižených - Mgr. Marie
Schifferová, Dědina o.p.s.
b. Podporované zaměstnávání pro duševně nemocné v o.s.Green Doors
- Mgr. Lucie Šišková, GreenDoors, o.s.
I. Zaměstnávání osob se sluchovým postižením – Mgr. Marie Horáková, APPN,
o.s.
Závěr 1. dne konference

Čtvrtek 24.5.2012
9:00 – 9:30 p r e z e n c e ú č a s t n í k ů
Konference je financována z ESF OP LZZ, v rámci projektu Zavádění evropských
trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.

Ballingův sál
9:30 – 11:30 "Práce na míru šitá" s využitím ergoterapeutického hodnoceni
COPM, Vlasta Stupková, Linda Obrtelová , Asistence, o.s.
Projekt Asistence o.s. PŘIBLIŽOVÁNÍ - nabízí bližší vhled do
problematiky života lidí se zdravotním postižením a pomáhá rozpouštět
bariéry, které okolo těchto lidí v minulosti vznikly. projekce 62
minutového dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta
-

debata se zástupci občanského sdružení Asistence Erik Čipera,
spoluautor filmu a vedoucí služby osobní asistence, Jakub Neubert
ve filmu často vystupuje, instruktor osobní asistence, student FFUK,
člověk se zdravotním postižením

11:30 – 11:50 přestávka
11:50 – 12:15

Prezentace veřejné zakázky v rámci projektu "PREGNET" projekt Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci
Mgr. Patrik Rücker, Vzdělávací společnost EDOST s.r.o
Diskuse

12:15 – 13:00

Zaměstnání osoby se zdravotním postižením z pohledu
zaměstnavatele - představení konkrétních firem, diskuse
-

13:00 – 14:00

Běla Rýdlová, ART DECO IMPERIAL HOTEL
Lenka Štěpánová, Česká spořitelna, a.s.

oběd

14:00 – 15:50
1. Zapojení žáků s mentálním postižením na otevřený trh práce jako
součást školního programu - Winfried Monz, Německo
2. Dva vídeňské modely trvalé a úspěšné integrace na otevřený trh práce
Hemma Hollergschwandtner, Ulrike Votypka, Jobmanagement a Pracovní
asistence Wien Work, Rakousko
15:50 – 16:00

Závěr konference

Konference je financována z ESF OP LZZ, v rámci projektu Zavádění evropských
trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.

Změny v programu vyhrazeny.

Konference je financována z ESF OP LZZ, v rámci projektu Zavádění evropských
trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.

