
z úkolů výboru je prosazovat zájmy osob se zdra-
votním postižením v Senátu Spojených států ame-
rických, kde lobbují za práva osob se zdravotním 
postižením.

Díky výkonnému řediteli CSAVR Stephenu A. Woodersonovi 
jsem měla možnost poznat systém péče o osoby se zdravot-
ním postižením, navštívila jsem mnoho subjektů, které v systé-
mu působí. Velmi zajímavé bylo setkání se Sue Swenson i jejími 
kolegy z ministerstva školství, která mi pomohla najít tu správ-
nou organizaci, u které jsem mohla být. Velkým zážitkem bylo 
setkání s Judy Heumann, zvláštní poradkyní prezidenta Obamy 
pro lidská práva osob se zdravotním postižením, která působí 
na ministerstvu zahraničních věcí. Judy Heumann byla mj. prv-
ní učitelka na vozíku v historii celých Spojených států. Dále jsem 
navštívila pracovně-rehabilitační agentury, organizace, které 
poskytují kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním po-
stižením, navštívila jsem univerzity, které mají zvláštní oddělení 

V roce 2013 jsem získala stipendium Fulbrighto-
vy komise pro pracovníky neziskových organizací. 
Do Spojených států jsem odjela 1. 3. 2014 na po-
zvání organizace CSAVR (The Council of State 
Administrators of Vocational Rehabilitation), kte-
rá se skládá z vedoucích administrátorů veřejných 
rehabilitačních agentur poskytujících podporu 
jednotlivcům s fyzickým a mentálním postižením 
v jednotlivých státech, District of Columbia a dal-
ších teritoriích. Jejich misí je udržet a rozšířit sil-
ný, efektivní a dobře fungující národní program ve-
řejných pracovně-rehabilitačních služeb, které po-
silují jednotlivce s postižením za účelem  dosaže-
ní zaměstnání, ekonomické soběstačnosti, nezá-
vislosti a inkluze a integrace do komunit. Jedním 

Systém péče o osoby se zdravotním 
postižením ve Spojených státech amerických 

Ilustrační fotografie
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pro studenty se zdravotním postižením (University of DC) a také 
univerzity, které vzdělávají poradce působící v oblasti pracovní 
rehabilitace (University of George Washington).

V dubnu 2014 jsem měla možnost zúčastnit se výroční konfe-
rence CSAVR. Konference se koná každý rok a účastní se jí přes 
300 zástupců pracovně-rehabilitačních agentur z celých Spoje-
ných států. 

Pro stipendisty Fulbrightova programu je možnost zúčast-
nit se nejrůznějších akcí, které jsou pro ně v místě stáže pořá-
dány,  koncertů, sportovních akcí, zajímavých míst. Také jsme 
měli možnost si vyzkoušet práci dobrovolníků v organizaci 
Martha´s table, rozdělovali jsme potraviny pro sociálně slabé  
rodiny a v ulicích Washingtonu, D. C., jsme rozdávali jídlo pro 
lidi bez domova. V rámci těchto akcí jsme měli možnost se se-
známit s dalšími stipendisty Fulbrigtovy komise, kteří působí ve  
Washingtonu, D. C.  

Během cesty po severozápadě a severovýchodě Spojených 
států jsem navštívila další subjekty a agentury působící v sys-
tému péče o osoby se zdravotním postižením, mezi jinými 
Rehabilitační nemocnici v Bostonu (Spaulding Rehabilita-
tion Hospital), která byla nově otevřena v dubnu roku 2013. 
Je to moderní zařízení postavené na břehu Atlantického oceá-
nu, mj. oceněné za inkluzivní design. Zařízení je vybaveno nej-
modernějšími technologiemi, disponuje venkovními prostory 
s dětským hřištěm určeným i dětem na vozíku. Pokoje jsou vý-
hradně jednolůžkové s možností přespání rodinných příslušní-
ků. V Bostonu jsem také navštívila Institute for Community In-
clusion (ICI). ICI nabízí vzdělávání, klinické služby a služby v ob-
lasti zaměstnanosti, provádí výzkum, poskytuje asistenci orga-
nizacím s cílem prosazovat inkluzi osob se zdravotním posti-
žením ve škole, práci a komunitních aktivitách. ICI bylo založe-
no v roce 1967 jako jedno z prvních center ve Spojených stá-
tech amerických a nyní je součástí University of Massachusetts 
Boston a Children‘s Hospital Boston. Projekty a programy ICI 
zahrnují lokální, státní a národní agentury, školy, instituce dal-
šího vzdělávání, národní programy služeb, poskytovatele re-
habilitací a multikulturní organizace, zaměstnavatele a mnoho  

jiných subjektů. Všechna tato partnerství spolupracují na dal-
ších cílech nezávislosti a inkluze.

Trendem v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením je změna přístupu. Stejně tak jako v České republice, 
tak i v USA stále probíhá proces transformace ústavní péče 
na péči komunitní. Výrazná je snaha o odklon od chráně-
ných dílen k chráněným pracovním místům, které jsou pro 
firmy opravdu přínosem, klíčová je spolupráce s profesioná-
ly z HR. Velmi důležitou pozicí je Job designer: osoba, kte-
rá velmi dobře zná kompetence konkrétní osoby se zdravot-
ním postižením a současně zná velmi dobře firemní prostře-
dí a konkrétní pracovní pozice, které může potencionální za-
městnavatel nabídnout.

Cílem je nevytvářet umělá pracovní místa s umělou náplní, ale 
přemýšlet o skutečných místech a eventuálně o jejich úpravě 
pro osoby se zdravotním postižením. Klíčové je kariérové po-
radenství, tedy poznat, jaké schopnosti a dovednosti klient má 
a umět potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout konkrétní 
schopnosti a dovednosti klienta. Nejde tedy o to, aby zaměstna-
vatel zaměstnal klienta jen proto, že je zdravotně postižený. Ať 
už z důvodu sociální odpovědnosti či případných benefitů, ale 
z toho důvodu, že pro zaměstnavatele má klient konkrétní pří-
nos, např. zaměstnávání autistů firmou z oblasti IT je jednoznač-
ně přínos pro firmu, autisté mají výjimečné schopnosti, které fir-
ma může využít. 

Celá stáž byla vynikající profesní i životní zkušeností, potkala 
jsem výjimečné lidi, kteří dělají výjimečnou práci a jsou velmi 
otevření a přátelští a ochotni se o své zkušenosti podělit. 

Ráda bych poděkovala Fulbrightově komisi za možnost vy-
cestovat do Spojených států, a tak získat unikátní zkušenos-
ti a kontakty, které budu moci využít ve své budoucí práci. 
Je mi velkou ctí být součástí skupiny stipendistů Fulbrighto-
vy komise.

Petra Michaličková se  od  roku 2006  věnuje přípravě a  realizaci projektů 
se zaměřením na lidské zdroje. Jedná se projekty v oblasti firemního vzdělá-
vání, sociální integrace a rovných příležitostí, aktivních politik trhu zaměst-
nanosti a mezinárodní spolupráce. V Centru andragogiky, s. r. o., má na sta-
rosti sekci projektů podporovaných z evropských fondů. Podílí se na aktivi-
tách neziskové organizace Šance na vzdělání, o. p. s., která se věnuje vzdělá-
vání a zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin, podílela se na přípra-
vě projektu Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí 
sociální rehabilitaci. Přednáší na konferencích a seminářích o problematice 
vzdělávání dospělých, trhu práce a zaměstnanosti, sociální integrace, mož-
nostech podpory projektů z EF nebo společenské odpovědnosti firem v Čes-
ké republice i v zahraničí.
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