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1. Informace o organizaci 
 
Obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání, o.p.s. byla založena zakládací listinou ve formě 
notářského zápisu ze dne 20. 2. 2009. 
 
Zakladatelem společnosti je společnost s ručením omezeným Centrum andragogiky, s.r.o. se sídlem 
Škroupova 631, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, identifikační číslo 27489698, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, číslo vložky 22067, 
www.centrumandragogiky.cz. 
Ta poskytuje komplexní služby v oblasti dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých a managementu 
lidských zdrojů, dále také poradenské služby v oblasti grantů z evropských fondů, odbornou podporu 
v přípravě projektů a management grantů. 
Jejím cílem je nabídnout společné vzdělání, otevřené kurzy a certifikované kurzy ke spokojenosti 
klienta. Vzdělávací programy jsou certifikovány MPSV, MŠMT, MV, MZ. 
 
Předmět poskytovaných služeb 
a) vzdělávání veřejnosti, a to zejména: 
- pořádání otevřených kurzů, akcí a seminářů zaměřených na problematiku rovných příležitostí, sladění 
rodinného a pracovního života apod. 
- konzultační činnost v oblasti vzdělávání 
- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání 
- informování o možnostech zapojení handicapovaných osob do běžného i pracovního života 
b) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 
 
Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, 
 i jiné činnosti (“doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího 
využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných 
služeb. 
Předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti (výroba, obchod a služby) 
neuvedené v příloze 1-3 Živnostenského zákona, a to zejména: 
a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
b) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
 
Správní rada: 
Předseda:  PhDr. Marie Jírů  
Členové:  PhDr. Jindřiška Šťavová 

Ing. Lucie Bělinová  
 
Statutární orgán: 
Ředitel:  Ing. Daniel Suchochleb  
 
Dozorčí rada: 

Bc. Renata Jírů do 19. června 2012 
Ing. Petra Škopová od 19. června 2012 
Ing. Jana Šedová od 5. března 2010 
Nikol Jírů do 19. června 2012 
Bc. Anežka Révayová od 19. června 2012 
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2. Poslání 
 
Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání je podpořit díky poradenským, 
konzultačním a vzdělávacím programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k sociálnímu 
a pracovnímu začlenění a tím i k osobní spokojenosti.   
 
3. Registrovaný projekt 
 
V roce 2010 získala společnost grant na základě žádosti v rámci výzvy č. 44 GG 2.1 OP LZZ: „Podpora 
klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“, registrační číslo 
CZ.1.04/2.1.01/44.00095. 
 
Projekt, který byl financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR skončil 30. 4. 2012. 
 
Místo realizace: RÚ Kladruby a regiony 
 
Zaměstnanci k 31. 12. 2012: 
Vlasta Krejčová  manažer projektu 
David Bureš    finanční manažer   
Ing. Lucie Svobodová  administrativní manažer  
Bc.  Barbora Stöckel  diagnostik 
MUDr. Lucie Dostálová diagnostik 
Mgr. Jitka Marková  personalista 
Mgr. Petra Pešoutová  garant rekvalifikace 
 
Rozpočet 
Celková výše dotace činila 5 275 726,- Kč 
 

 
 
3.1 Cíle projektu  
 
Projekt byl určen pro klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby. Jeho cílem bylo usnadnit těmto klientům 
sociální rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným zprostředkováním práce v souladu s jejich 
kvalifikační a zdravotní způsobilostí. Specifickým cílem projektu bylo vytvoření databáze 
spolupracujících podniků, odpovídajících pracovních míst a vhodných rekvalifikací tak, aby bylo 
možné uplatnit klienty ústavu na trhu práce i po ukončení projektu. Jednotliví klienti procházeli bilanční 
a pracovní diagnostikou, na jejímž základě jim byla doporučována vhodná rekvalifikace. Současně 
bylo jednáno s podniky o možnosti uplatnění klienta po absolvování rekvalifikace. Jednotliví klienti 
absolvovali rekvalifikaci, po jejím ukončení (a ukončení rehabilitace) nastupovali na sjednané 
pracovní místo. Uplatnění klientů na jednotlivých pozicích bylo hodnoceno, hodnotící informace byly 

Rehabilitační ústav Kladruby 
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zaneseny do databáze vhodných příležitostí pro klienty (databáze spolupracujících podniků, 
databáze klientů a zájemců o práci, která obsahovala základní informace o zdravotním stavu klienta, 
jeho zaměření a optimálním rozsahu úvazku). Součástí projektu byly aktivity motivující klienty  
k uplatnění na trhu práce. Projekt vycházel ze zkušeností zaměstnanců RÚ Kladruby, kteří na základě 
osobních pohovorů s klienty pokládali za nezbytné doplňovat zdravotní rehabilitaci: 

- o motivaci klientů pro zapojení do aktivního života včetně trhu práce 
- o bilanční a pracovní diagnostiku 
- o poradenství ve výběru vhodné pracovní pozice 
- o vzdělávání a rekvalifikace zaměřené na uplatnění ve vhodné pracovní pozici 

Projekt nabízel osobám se zdravotním postižením:  
- možnost přípravy na návrat na trh práce již v období zdravotní rehabilitace 
- osvojení si nových dovedností k uplatnění na pracovní pozici podle odpovídajících možností 
- účastnit se seminářů a besed s osobami, které se již úspěšně vrátili na trh práce 

 
3.2 Klíčové aktivity 
 
• Bilanční a pracovní diagnostika klientů Rehabilitačního ústavu 
• Motivace klientů 
• Rekvalifikace 
• Spolupráce s podniky  
• Ověření účelnosti systému sdílených pracovních míst  
• Monitoring a řízení projektu 
 
3.3 Možnosti rekvalifikace 
 
Klientům RÚ Kladruby byly nabízeny rekvalifikace na míru a pomoc při jejich následném uplatnění  
na trhu práce. 
 
Rekvalifikační kurzy akreditované MPSV: 

- péče o osoby se zdravotním postižením v rodině 
- zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence 
- aktuální legislativa v sociálních službách 
- zdravá komunikace 
- individuální plánování 
- muzikoterapie 
- a další 

 
Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT: 

- lektor 
- operátor call centra 
- obchodní zástupce 
- projektový manažer 
- finanční poradce 
- základy podnikání 
- obsluha PC 
- a další 

 
3.4 Další cíle projektu 
 
Vytvoření databáze spolupracujících podniků včetně popisů vhodných pracovních míst a jejich 
propojení se zájemci o zaměstnání z řad klientů RÚ Kladruby tak, aby zaměstnání i rozsah úvazku 
odpovídal jejich zdravotnímu stavu. 
 
Zdravotně postiženým osobám byla nabízena bezplatná účast v akreditovaných vzdělávacích 
kurzech a rekvalifikacích a následná pomoc při vyhledání a zprostředkování pracovního místa na míru 
jejich potřebám. Vzdělávání bylo realizováno podle individuálního vzdělávacího plánu tak,  
aby co nejvíce odpovídalo možnostem klientů. 
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4. Program Nadace České pojišťovny 
 
Od května 2012 se finanční podpory projektu ujala Nadace České pojišťovny. 

Projekt podpory osob se zdravotním postižením pokračuje a je postupně rozšiřován do dalších 
programů. 

Nový program je rozdělen do tří částí:  
• Návrat do života – podpora klientů České pojišťovny, a.s. 
• Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci 
• Podpora klientů dalších rehabilitačních ústavů – integrace sociálně vyloučených skupin  

na trhu práce 
Cílem programu je usnadnit sociální a pracovní rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným 
zprostředkováním práce v souladu s kvalifikační a zdravotní způsobilostí klientů i dalších zájemců. 

4.1 Diagnostika a individuální sociální poradenství 
 
V rámci této aktivity diagnostici (lékařka a sociální pracovnice) provádějí zdravotní a bilanční 
diagnostiku, která je důležitou součástí následné fáze kariérového poradenství.  
 
Diagnostici se podílejí na: 
 
- přípravě databáze klientů vhodných pro zapojení do pracovní rehabilitace 
- vytváření vhodných motivačních aktivit, které pomáhají klientům při překonávání psychických bariér 
při navázání kontaktu s personálními poradci 
- práci jednak s klienty RÚ Kladruby, jednak s klienty, kteří již opustili RÚ a také s jejich rodinami 
- přípravě zdravotní diagnostiky na základě lékařských zpráv a konzultací s klientem (potenciál, 
limitace, posouzení fyzického či jiného znevýhodnění)  
- přípravě bilanční diagnostiky (rodinné zázemí, případná asistence, doprava, přechodné bydliště, 
finanční situace, případná pracovní pozice, pracovní potenciál) 
- přípravě pracovní diagnostiky při konzultacích s kompetentními pracovníky oslovených firem ohledně 
aktuální situace klienta (bezbariérovost, individuální potřeby, specifické potřeby při pohybu 
v budovách či další mimořádné potřeby) 
- přípravě sociálního poradenství (invalidní důchody, navazující sociální služby, možnost souběžného 
pracovního poměru atd.) 
 
4.2 Kariérové poradenství 
  
Přímá práce s klienty:  
- aktuální potřeby související s pracovním uplatněním (dílčí vzdělávání, rekvalifikace, podpora  
při sestavování životopisu a motivačního dopisu, podpora při vytváření e-mailové adresy vhodné  
pro korespondenci se zaměstnavatelem, překonávání obav a strachu z případných problémů, které 
mohou nastat se zaměstnáním…) 
- stanovení cílů a kroků vedoucí k dosažení s ohledem na momentální zdravotní stav, poskytování 
přímé podpor a pomoci při naplňování těchto cílů 
- dílčí pracovně právní poradenství (oblast zákona o zaměstnanosti – chráněná místa, příspěvky  
na zaměstnávání OZP, lékařská posudková služba, možnosti souběhu zaměstnání a pobírání 
invalidního důchodu atd.)  
- komplexní pracovně právní poradenství k dané situaci klienta (spolupráce s diagnostiky) 
- zprostředkování pracovních nabídek, konzultace s klientem o nabídkách, přihlášení klienta  
do výběrového řízení (podpora je poskytována v rozsahu dle aktuálních možností konkrétního klienta) 
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- vytipování vhodného zaměstnavatele k přímému oslovení žádosti o zaměstnání či přímo na vytvoření 
nového pracovního místa 
- případná podpůrná účast u výběrových řízení našich klientů u zaměstnavatelů  
- příprava exkurzí k vytipovaným zaměstnavatelům 
 
Mezi nejčastěji uváděné aktuální potřeby patří: 
Pracovně právní poradenství, doplnění vzdělání, jak se prezentovat u zaměstnavatele, kde a jak 
vyhledávat vhodnou inzerci pro OZP, komunikace se zaměstnavatelem o zdravotním znevýhodnění, 
odbourání stresu z jednání se zaměstnavatelem, jakým způsobem vhodně zmínit v životopisu delší 
pracovní pauzu, jak naformulovat v motivačním dopisu svůj handicap, ujasnit si možnosti svého 
pracovního uplatnění – konzultace o jednotlivých pracovních nabídkách apod.  
 
Nejčastější překážky klientů při hledání práce jsou:  
Nestabilizovaný zdravotní stav, plánované operace, následná lázeňská péče apod.  
Tyto věci ovlivňují počet lidí, kteří mohou aktivně hledat zaměstnání a mohou do něj i následně také 
nastoupit.  
 
Přehled jednotlivých fází procesu v oblasti kariérového poradenství za období od května 2012 do 
konce roku 2012 
Následující přehled zachycuje stav personalistiky ve výše uvedeném období.  Tento přehled se snaží 
zachytit i dynamiku procesu - tedy i stále měnící se stav počtu klientů, kteří v daném období mohli 
spolupracovat, a fáze, ve kterých se v jednotlivých obdobích nacházeli.  
 
Uvedení klienti procházeli různými fázemi v procesu pracovní rehabilitace. Někteří klienti procházeli 
více fázemi, některými i opakovaně: 

- ujasňování si aktuálních potřeb (například v oblasti řešení invalidního důchodu, nemocenské, 
zdravotního stavu apod.) 

- ujasňování aktuálních potřeb souvisejících s pracovním uplatněním v dílčím vzdělávání (kurzy 
PC, cizí jazyky apod.)  

- ujasňování aktuálních potřeb souvisejících s pracovním uplatněním v oblasti rekvalifikace 
- pracovně právní poradenství 
- vytipování vhodných pracovních zařazení (pracovní pozice) a jeho vyhledávání 
- výběrová řízení, kterých se naši klienti zúčastnili či osobních návštěv klienta u zaměstnavatele 

(jednání o možnostech pracovního uplatnění) 
- vytvoření/úprava životopisů (včetně motivačních dopisů) 
- jednání s Úřady práce o poskytnutí finanční podpory pro zaměstnavatele OZP či zřízení 

Společensky účelného pracovního místa (SPÚM) 
- spolupráce se společností vyhledávající pracovní místa - pro rozšíření pracovních nabídek  

a zvýšení úspěšnosti pracovního uplatnění našich klientů  
- přímá podpora osob, které nastoupily do zaměstnání 
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V období realizace projektu bylo kontaktováno 94 zaměstnavatelů. 
 
4.3 Motivační akce  
 
Cílem motivačních akcí, které připravuje realizační tým, je: 
- seznamovat klienty s nabízenými službami společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. 
- propojení zkušeností se zaměstnáváním OZP 
- poradenství v oblasti sociální problematiky, zaměstnávání, zvládání stresových situací či správné 
komunikace 
- individuální podpora (terapie či psychologické poradenství)   
Proběhlo několik motivačních akcí, kterých se celkem zúčastnilo 73 osob. Největší počet posluchačů  
i aktivně zapojených osob se účastnilo na 3 konferencích Talent a co dál? II., III., IV. celkem přišlo 187 
osob. Rozložení účastníků ostatních seminářů zachycuje přiložený graf. 
 
 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
             

Graf: Diagnostika a Kariérové poradenství 

Graf: Motivační akce 
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4.4 Terapeutické semináře, individuální poradenství 
 
Autobiografický příběh klienta – OZP s následnou diskusí o tom, co pomáhá a nepomáhá najít novou 
životní cestu.  Zazní zde také informace o možnostech individuální podpory v pracovním  
a psychologickém poradenství.  
 
Pro koho je seminář určen: 
pacient RÚ Kladruby 
rodinný příslušník 
klient Šance na vzdělání, o.p.s. 
klient ČP 
 
Anotace: 
Nemoc může být vnímána jako výzva ke změně způsobu našeho života, popřípadě k rekonstrukci naší 
hodnotové orientace. Pak ji můžeme chápat dokonce jako příležitost, kterou jsme dostali na naší 
životní cestě. Umožní nám jiný, často naprosto neočekávaný úhel pohledu na mnohé z toho, co nás 
obklopuje a co je součástí našeho každodenního života. Záleží jen na nás, jak dokážeme onu 
příležitost využít. 
Někoho mohou tato slova povzbudit, někoho mohou podráždit. Nebudeme vám vnucovat pozitivní 
myšlení ani přehlížet utrpení nemoci. Budeme s vámi sdílet jeden autentický příběh ženy, o tom jak jí 
nemoc převrátila život naruby. Dozvíte se, jak se cítila, co jí pomáhalo i nepomáhalo jít dál, hledat  
a nalézt novou životní cestu a nový smysl života. 
Doprovázet jejím příběhem bude terapeutka a poradkyně v oblasti psychologických a vztahových 
problémů. 
 
4.5 Vzdělávání  
 

 

 
 
 
 

      
 
V rámci této aktivity jsou klientům nabízeny doplňující vzdělávací akce, jako jsou PC kurzy,  
bez kterých již dnes není možno vykonávat většinu zaměstnání, dále výuku cizích jazyků, kdy zvláště 
základy anglického jazyka jsou vyžadovány v řadě společností. Další vzdělávání, které je doporučeno 
na základě pracovní diagnostiky, jsou rekvalifikace, ať už skupinové či individuální dle výběru klienta. 
 

Graf: Vzdělávání 
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1. kategorie vzdělávání: 
20x Kurz PC Kladruby 
4x Kurz PC Lync 
22x Kurz anglické konverzace v RÚ Kladruby 
 
2. kategorie vzdělávání, rekvalifikace: 
V prvním období projektu probíhalo ujasňování potřeb klientů a ujasňování možností rekvalifikace 
vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. 
S klienty jsme jednali o následujících rekvalifikacích: 
kurz řidiče sanitky, kurz sociálního pracovníka, kurz ergoterapie, lektor, kurz na vytváření webových 
stránek, kurz navazující na oblast marketingu apod., uskutečnily se: 
2x Kurz Ergoterapie 
1x Kurz Osteopatie 
1x Kurz Kosmetické služby 
 
4.6. Monitoring 
 
Pravidelně se konají porady realizačního týmu v RÚ Kladruby a v ČP. Proběhly tyto akce: 
6 porad realizačního týmu ČP a ŠnV:  31. 5., 21. 6., 31. 7., 12. 9., 11. 10., 5. 11. 2012. 
Realizační tým ŠnV uskutečnil 11 porad v RÚ Kladruby (19. 1., 29. 2., 4. 4., 31. 5., 7. 6., 31. 7., 29. 8.,  
17. 9., 18. 10., 5. 11., 13. 12. 2012). 
 
 Projednávány byly mimo jiné: 

- náplň motivačních seminářů 
- rozšíření a změna obsahu motivačních kurzů 
- způsob komunikace s klienty 
- návrhy další spolupráce s podniky zaměstnávající OZP 
- návrhy na rekvalifikační kurzy 
- návrhy besed s podniky a OZP  

 

 
 
5. Realizované aktivity 
 
a) Bilanční a pracovní diagnostika 
 
V rámci NČP bilanční a pracovní diagnostiky přibylo 62 nově diagnostikovaných klientů. Klienti vyplňují 
dotazník pro podpořenou osobu při vstupu do projektu a zúčastní se pohovoru se sociálním  
a zdravotním diagnostikem. Po vyhodnocení pracovních předpokladů se zúčastní individuálního 
pohovoru s personalistou, který se před pohovorem seznámil s možnostmi pracovního uplatnění. 
Postup práce s klienty je pak dokumentován v příloze Celkový aktuální přehled klientů projektu sociální 
rehabilitace v kompetenci personalisty. 
 
b)  Motivace klientů 

Porada realizačního týmu 
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Sociální poradenství, RÚ Kladruby   
semináře na téma Svět práce osob se zdravotním znevýhodněním, aneb Krok za krokem  
do zaměstnání (chci pracovat, základní orientace v legislativě, jak sestavit životopis, motivační dopis, 
jak hledat zaměstnání, kde hledat radu). 
Termíny: 14. 8., 13. 9., 23. 10., 15. 11., 6. 12. 2012 
Celkový počet účastníků: 20 
 
Relaxační techniky v praxi, aneb Šance, jak získat psychickou odolnost, RÚ Kladruby 
Náplní kurzu je seznámit s různými druhy technik, které pomohou při zvýšení psychické odolnosti. 
Je několik relaxačních technik: dechové techniky, Jacobsova progresivní svalová relaxace, autogenní 
trénink, blahodárné ztišení. 
Dalším tématem je ukázka reflexní masáže z hlediska svépomoci při některých bolestech a metoda 
EFT (základní informace o metodě, ukázka jak s metodou pracovat). 
Termíny: 28. - 29. 4., 29. 8. 2012 
Celkový počet účastníků: 25 
 

 
 
 
Jak předcházet nadměrnému stresu, RÚ Kladruby  
aneb Nastavení nové životní etapy - praktické rady, jak se vyrovnávat s každodenním stresem  
v zaměstnání i v osobním životě.  
Termíny: 26. 1., 29. 3., 26. 6. 2012 
Celkový počet účastníků: 21 
 
Zdravá komunikace – aneb zdravou komunikací ke zlepšení kvality našeho života, RÚ Kladruby 
Seminář vysvětlující potřebu asertivní komunikaci v zaměstnání i v osobním životě, komunikace  
ve složitých situacích. 
Termíny: 23. 2., 11. 4. 2012 
Celkový počet účastníků: 7 
 
Talent a co dál? II. Praha, 25. 1. 2012 
Šance na vzdělání, o. p. s. uskutečnila již 2. konferenci zaměřenou na podporu uplatnění zdravotně 
znevýhodněných osob na českém trhu práce. 
Na základě velkého zájmu ze strany účastníků pilotní konference pořádané v Brně dne 30. 6. 2011  
se obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání rozhodla zorganizovat podobnou akci tentokrát  
v hlavním městě ČR v Praze. 
Konference s názvem: „Talent a co dál? II.“ se konala 25. 1. 2012 v hotelu Globus v Praze 4. Za hlavní 
cíl měla poukázat a široké veřejnosti přiblížit problematiku uplatnění zdravotně znevýhodněných osob 
na trhu práce, vyměnit si vzájemně pozitivní i negativní zkušenosti a dozvědět se novinky  
v oblasti zaměstnávání. Během celodenního programu se účastníci měli možnost seznámit  
s odbornými přednáškami a prezentacemi řečníků z řad zaměstnavatelů, státních i neziskových 
organizací a institucí podporujících handicapované. Součástí programu byly i zkušenosti zdravotně 
znevýhodněných osob, které již mají za sebou proces vyhledávání vhodného pracovního uplatnění  
a můžou předat své zkušenosti. 
Konferenci moderoval známý český herec Pavel Nový, který přispěl k příjemné atmosféře po celý den. 
Účast: 60 osob 

Kurz: Relaxační techniky v praxi 

http://www.sancenavzdelani.org/akce/jak_predchazet_nadmernemu_stresu-24
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Talent a co dál? III. Kladruby, 24. 4. 2012 
Na základě poptávky a velkého zájmu ze strany účastníků předešlých konferencí pořádaných v Brně 
dne 30. 6. 2011 a v Praze dne 25. 1. 2012 se obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání rozhodla 
zorganizovat další podobnou akci tentokrát přímo v Rehabilitačním ústavu Kladruby  
u Vlašimi. 
Konference s názvem: „Talent a co dál? III.“ se konala 24. 4. 2012. Měla opět za hlavní cíl přiblížit 
klientům Rehabilitačního ústavu Kladruby i široké veřejnosti problematiku uplatnění zdravotně 
znevýhodněných osob na trhu práce. Během celodenního programu se účastníci měli možnost 
seznámit s odbornými prezentacemi vybraných řečníků z řad zaměstnavatelů a institucí podporujících 
handicapované i státních organizací. O své zkušenosti se podělili i zdravotně znevýhodnění, kteří již 
mají za sebou proces vyhledávání vhodného pracovního uplatnění. 
Zajímavým bonusem pro všechny zúčastněné byla prohlídka Rehabilitačního ústavu a workshop  
na téma kariérové poradenství. 
Účast: 67 osob 
 

   
 
 
Talent a co dál? IV. Praha, 7. 11. 2012 
Další konferenci se obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání rozhodla zorganizovat v Praze  
a to díky podpoře hostitelské organizace T-Mobile Czech Republic, a.s. přímo v prostorách 
společnosti. Účast byla opět obrovská. Během celodenního programu se účastníci měli možnost 
seznámit s odbornými přednáškami a prezentacemi řečníků z řad zaměstnavatelů, lékařských institucí 
a společností podporujících osoby zdravotně znevýhodněné. O své zkušenosti se podělili i samotní 
zdravotně znevýhodnění, kteří již mají za sebou proces vyhledávání vhodného pracovního uplatnění. 
Zajímavým bonusem pro všechny zúčastněné byla určitě prohlídka prostor dohledového centra 
společnosti T-Mobile, a.s. a pro zájemce byl přínosem velmi vyhledávaný workshop s kariérovým  
a sociálním poradenstvím. 
Moderování konference se ujal pan Daniel Rumpík z Radia Blaník, díky němuž se atmosféra celé akce 
nesla v příjemném tempu. 
Účast: 60 osob 

 

    
 
 
c)  Terapeutické semináře 
 
Příběh obyčejného života – Chtěla jsem žít - Autobiografický příběh Barbory Stöckel 
Diskuse o tom, co pomáhá a nepomáhá najít novou životní cestu. 

Konference: „Talent a co dál? II.“ v Praze 

Konference: „Talent a co dál? III.“ v Kladrubech 

Konference: „Talent a co dál? IV.“ v Praze 
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Moto: Nemoc může být vnímána jako výzva ke změně způsobu našeho života, popřípadě  
k rekonstrukci naší hodnotové orientace. Pak ji ovšem můžeme chápat dokonce jako příležitost, kterou 
jsme dostali na naší životní cestě. Umožní nám jiný, často naprosto neočekávaný úhel pohledu  
na mnohé z toho, co nás obklopuje a co je součástí našeho každodenního života. Záleží jen na nás, 
jak dokážeme onu příležitost využít. 
 
Informace o možnostech pracovního a psychologického poradenství. 
Termíny: 20. 9., 25. 10., 22. 11. 2012 
Počet účastníků: 8  

 

  
 
d)  Vzdělávací akce 
 
Kurz práce na PC RÚ Kladruby 
Účastníci se seznámili se základy Wordu, Excelu a PowerPointu. Kurzy se konaly v počítačové učebně 
v RÚ Kladruby vybavené počítači na základě získaného grandu. 
Termíny: 11. 1., 30. 1., 15. 2., 5. 3., 28. 3., 18. 4., 13. 6., 15. 6., 9. 7., 11. 7., 20. 8., 22. 8., 19. 9., 21. 9.,  
17. 10., 19. 10., 20. 11., 22. 11., 11. 12., 13. 12. 2012              
Celkový počet účastníků: 51 
 
Akreditovaný kurz Ergoterapie Praha 2, Albertov 
Kurz byl určen pro pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s nějakým postižením  
nebo po úraze. Kurz nenahrazuje VŠ studium ergoterapie, ale poskytuje účastníkům možnost nahlížet 
na jejich práci s klienty s různým postižením z pohledu ergoterapeuta, který např. ví, která 
kompenzační pomůcka bude pro toho daného klienta nejvhodnější. Absolventi kurzu nebudou moci 
vykonávat ergoterapeutickou činnost samostatně, ale pod supervizí ergoterapeuta. 
Celkový cíl: Prohloubit znalosti a dovednosti účastníků v možnostech aktivizace uživatelů sociálních 
služeb prostřednictvím prvků ergoterapie. 
Dílčí cíl 1: Představit možnosti využití ergoterapeutických technik ve vztahu ke specifickým cílovým 
skupinám uživatelů a možnostmi, metodami a procesem pracovní rehabilitace. 
Dílčí cíl 2: Umožnit účastníkům praktický nácvik použití vybraných ergoterapeutických technik. 
Termín: 9. 3. – 28. 4. 2012, 21. 9. - 20. 10. 2012  
Celkový počet účastníků: 7 
 
Počítačový kurz pro pokročilé pomocí aplikace Live Meting 
Ojedinělá akce probíhala díky aplikaci Live Meeting. Tento typ výuky, vhodný pro klienty s omezenou 
pohybovou aktivitou, byl pilotně vyzkoušen za podpory lektora, který byl u svého počítače v domácím 
prostředí. Ostatní účastníci kurzu byli v domácím či lékařském prostředí ve svém pokoji. Díky připojení 
přes internet byla sdílena výuka se všemi zúčastněnými. Výuku bylo třeba dobře připravit  
a naplánovat, aby měli všichni dostatečné technické zázemí (PC, reproduktory (sluchátka), připojení  
k internetu alespoň 512 kb/s., nainstalovaný MS Office 2007 nebo MS Office 2010). Kurz byl vhodný pro 
posluchače se základními znalostmi ovládání PC a pojmy (soubor, složka, ikona, aplikace atd.). 
Obsahem kurzu bylo základní zpracování textu ve Wordu, objekty a jejich úprava, zpracování tabulek, 
hromadná korespondence, příprava dlouhých dokumentů, práce s dlouhými dokumenty. Základní 
úprava tabulek v Excelu, formátování tabulek, vzorce v tabulkách, výpočtové operace, databáze  

Terapeutický seminář 
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a jejich zpracování, tvorba grafů, kontingenční tabulky a grafy. Základní tvorba prezentace  
v aplikaci PowerPoint, vkládané objekty, grafy a tabulky v PowerPointu, animace, grafika. 
Termíny: březen, září, říjen, listopad 2012 
Celkový počet účastníků: 11 
 
Kurz anglického jazyka RÚ Kladruby, T-Mobile  
Kurz byl určen především „věčným začátečníkům“ a středně pokročilým. 
Základem hodin byla ústní komunikace s cílem praktického využití angličtiny v běžných situacích  
na cestách, v zaměstnání, s přáteli apod. 
Tematické okruhy kurzu: 
- nezávazná společenská konverzace  
- angličtina na telefonu 
- anglická korespondence, životopis v angličtině  
Termíny: každá středa v únoru, březnu, dubnu, říjnu, listopadu, prosinci 
Celkový počet: 92 
 
Kraniosakrální osteopatie:  
Cílem kurzu bylo naučit jemné rehabilitační techniky. Teorie a praxe ošetření dle Desetibodového 
protokolu palpace CSR a diagnostika. 
Termíny: 16. 11., 18. 11. 2012 
Celkový počet účastníků: 1 
 
Kosmetické služby: 
Hygiena a dezinfekce, somatologie, kosmetická péče, poradenství a péče ve službách, dekorativní 
kosmetika a líčení. 
Termín:10. 2. - 17. 4. 2012 
Počet účastníků: 1 

6. Napsali o nás 

Pražský magazín 1. 3. 2012: 
 
Vypadá to, že má na kahánku jeden ze smysluplných projektů, který pomáhá handicapovaným  
a letitá snaha, co má za sebou skvělé výsledky, díky rozhodnutí „mocných“ nebude mít šanci 
pokračovat, peníze z Evropských sociálních fondů půjdou zřejmě jinam. 
NAJDE SE POMOC pro vzdělávání lidí po úraze? 
 
Majitelka Centra andragogiky PhDr. Marie Jírů okamžitě na první informaci reagovala. Ale mohla jsem 
čekat, že ne jinak, než mírnější termíny. 
 
Nechápu proč, když často na blbiny a omyly nejvyšších peníze jsou a na něco tak potřebného, jako 
je vaše pomoc, ne? 
 
Věřím, je neskončíme, jsem sice realista, ale nevěřím, že se nenajde nikdo, kdo bude uvažovat jako 
my, když logicky vysvětlíme, oč nám jde.  
 
Tak jdeme na to! 
 
Koncept projektu, který se realizuje pod hlavičkou neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. 
(zřizovatel této organizace je Centrum andragogiky, s.r.o) je rozdělen do tří částí: na práci s lidmi těsně 
po úraze přímo v nemocnicích, na vzdělávání příbuzných těchto lidí a na práci s handicapovanými 
přímo v ústavech s cílem – motivovat je k zaměstnání a zprostředkovat jim práci. 
 



 
 
 

 
14      Výroční zpráva neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. za rok 2012 

Vždycky všichni o vaši pomoc stojí? 
 
Ne, protože si často neuvědomují, co je v reálu čeká. V nemocnici jim pomohou sestry a lékaři,  
ale doma jsou na všechno sami. Tam nastává zlom a vracejí se k nám nejen klienti, ale hlavně jejich 
blízcí, kteří by je měli ošetřovat, starat se o ně. Nechají si vysvětlit všechno potřebné, hlavně to, v čem 
naše pomoc spočívá, co musejí, nebo – měli by – oni sami pro své blízké dělat. 
 
Znamená to tedy, že vycházíte ze zkušeností, vědomostí i praxe? 
 
Celý projekt vycházel ze zkušeností zaměstnanců Rehabilitačního ústavu Kladruby, kteří právě  
na základě osobních rozhovorů s klienty pokládali za nezbytné doplnit zdravotní rehabilitaci: 

 o motivaci klientů pro zapojení do aktivního života včetně trhu práce  

 o poradenství ve výběru vhodné pracovní pozice 

 o bilanční a pracovní diagnostiku  

 o vzdělávání a rekvalifikace zaměřené na uplatnění ve vhodné pracovní pozici 

To vypadá, jako by samotní klienti v rehabilitačním zařízení pouze sledovali svůj zdravotní stav, dělali, 
co jim lékaři „naordinovali“ a raději nepřemýšleli o tom, co se stane, až se vrátí domů? 
 
Většinou ano. Na štěstí pro ně je to všechno v čase minulém. Soustředili se hlavně na momentální 
léčbu, očekávali a vyžadovali po personálu zlepšení díky vhodné rehabilitaci a odpovídající zdravotní 
péči. Neměli ani pomyšlení na to, že jednou vyjdou z bran rehabilitačního ústavu a budou nuceni  
se postarat o svůj budoucí nelehký život. 
 
Vy máte v projektu nabídku „motivačních“ akcí. Jakých?  
 
Seznamujících klienty například s variantami využití volného času, ale zároveň je jim poskytováno  
i kariérové poradenství, které je co nejpřesněji nasměruje do výukového, rekvalifikačního a poté  
i do pracovního směru.  
Moudře je zaměstnáte? 
 
Celý náš projekt byl od počátku nastaven tak, aby klienti neměli čas přemýšlet o negativních 
stránkách své situace, ale co nejrychleji byli schopni se zapojit do pracovního procesu a tím  
si usnadnit i svůj životní styl. 
 
Pokud se nepletu, tak i jedna vaše klientka je dnes součástí týmu?  
 
Ano. Pracuje pro nás klientka z Kladrub, jako diagnostička, která bravurním způsobem zvládala  
a zvládá přípravu nových klientů ke kariérovému poradenství. Sama se do zmíněné aktivity s klienty 
dostala opravdu velmi rychle, dokonce se pro ni stala hlavním smyslem jejího života. Načerpala 
energii, díky které se rozhodla dokončit postupně studium na vysoké škole. Byla totiž nucena před 
časem přerušit studia právě kvůli svému handicapu. Dnes je již šťastnou bakalářkou a pokračuje dále 
v magisterském studiu. 
 
Podobných klientů máte víc? 
 
Bude to možná znít nafoukaně, ale skutečně jich máme mezi klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby 
opravdu mnoho. Všem se otevřela cesta do smysluplného života. Je příjemné vidět a slyšet, že se jim 
díky našemu realizačnímu týmu otevřela cesta zpátky do života. Jsou nám vděčni za to, že se mají 
nejen kam obrátit s pomocí o radu, ale také mají možnost zúčastnit se potřebné rekvalifikace  
či vzdělávacího procesu k uskutečnění jejich požadavku či tajného snu. 
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A v neposlední řadě jsou díky vám doporučeni na vhodná pracovní místa, která pro ně vybíráte 
z bohaté databáze spolupracujících firem.   
 
Jenže tento projekt, podpořený Evropskou unií by měl končit v dubnu 2012. Bohužel se nám 
nepodařilo obhájit pokračování v projektu, ačkoli nová žádost byla v našich očích ještě obsažnější  
a s větším zapojením dalšího vzdělávání i nabídky různorodých pracovních zařazení. 
 
Není to škoda?  
 
Byla by veliká škoda v některých případech i osobní tragédie celou aktivitu této cílové skupiny zastavit 
a tím opět klienty dostat na slepou kolej. Mimo jiné tak zároveň zakončit rozjetý pracovní proces naší 
hendikepované kolegyně, která by se tímto dostala do velmi složité životní situace.   
Projekt byl nezávislými hodnotiteli označen v několika soutěžích jako velmi smysluplný a hlavně 
v dnešní době nesmírně potřebný. Právě začátek pracovní rehabilitace již v průběhu té zdravotní  
se ukázal jako nejvhodnější termín pro změnu myšlení klientů. 
 
Takže – co bude dál? 
 
Naším záměrem je pochopitelně získat finanční prostředky na pokračování v projektu pro klienty 
Rehabilitačního ústavu Kladruby, ale zároveň rozšířit naše působení do dalších rehabilitačních ústavů 
po celé republice. Hledat nové firmy, ochotné spolupracovat s námi, pomoci zafinancovat činnost, 
která je skutečně u nás ojedinělá.  

HR Expert 19. 4. 2012: 
 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – Mgr. Jitka Marková personalistka ve společnosti Šance 
na vzdělání, o. p. s. 
 
V současné době zaznamenáváme rostoucí zájmem zaměstnavatelů o vytváření pracovních 
příležitostí, které jsou zejména určeny pro zdravotně znevýhodněné pracovníky. V této souvislosti se na 
nás a našeho zřizovatele Centrum andragogiky stále častěji obrací personalisté s nabídkou 
spolupráce. V této souvislosti se jedná o zaměstnavatele malé i velké, české i nadnárodní korporace. 

Důvodů, jež vedou zaměstnavatele ke zvýšené pozornosti ve vytváření těchto pracovních nabídek, je 
celá řada. Například vedle plnění povinného podílu či možnosti čerpání příspěvku na podporu 
zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob se v praxi stále častěji setkáváme s aktivním 
přístupem ke společenské odpovědnosti firem. V neposlední řadě je třeba zmínit i fakt,  
že zaměstnavatelé chtějí vytvořit vhodné pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením,  
a to bez ohledu na legislativu či sociální odpovědnost. Jednoduše řečeno, chtějí konkrétním 
způsobem pomoci člověku. 

Pracovní požadavky  

Samozřejmě i zde je velice důležité, aby byl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem smysluplný 
vzájemný vztah. Jinými slovy, na prvním místě je třeba, aby fungovalo naplňování pracovních 
požadavků, které jsou kladeny na danou pozici. Mám nyní na mysli pochopitelně zaměstnavatele  
na otevřeném trhu práce, nikoli tréninkový program pro osoby se zdravotním postižením, který 
umožňuje učit se novým dovednostem a napomáhá k rozvoji i dalších oblastí. 

Délka pracovní doby 

Lidé se zdravotním znevýhodněním často upřednostňují snížené pracovní úvazky. Zaměstnavatel 
v tom může najít řadu přínosných příležitostí k oboustranné spokojenosti. Tímto způsobem mohou 
vznikat místa, kdy je pracovník v zaměstnání jen některé dny v týdnu či každý den ve zkráceném 
čase. Snížené úvazky se například velice dobře osvědčily v administrativních pozicích, kdy se jedná  
o podporu oddělení v činnostech, které by jinak pracovníky s plným úvazkem „zdržovaly“  
od odborné práce. Jedná se například o kopírování, vytváření jednoduchých dokumentů a tabulek, 
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vkládání údajů do databází apod. Své zastoupení si našly snížené pracovní úvazky také v manuální 
práci. 

Důležitá je také optika, kterou se na tuto věc dívá zájemce o zaměstnání. Snížený pracovní úvazek 
dává člověku prostor k nalezení adekvátního zatížení k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Dále 
umožňuje zaměstnanci vyvažovat každodenní pracovní zátěž například rehabilitací, dostatečným 
časem pro odpočinek apod. Tyto skutečnosti výrazně přispívají k tomu, že takovýto pracovník bude 
pro zaměstnavatele v dlouhodobé perspektivě spolehlivým zaměstnancem bez zvýšené pracovní 
absence. 

Vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, specifické podmínky na pracovišti 

Pracovních míst, která jsou vhodná pro zdravotně znevýhodněné pracovníky, může být skutečně 
bezpočet. Jestliže si uvědomíme, že mezi osobami se zdravotním postižením jsou lidé s fyzickým, 
duševním, mentálním, smyslovým i dalším znevýhodněním, vidíme, jak široké spektrum profesí  
se nabízí. A pokud se dále podíváme na různorodost vzdělání (praktické školy, speciální školy, střední  
i vysoké školy) je nabídka velice široká. Zkušenosti ukazují, že personalisté jsou někdy v rozpacích  
s nastavením specifických podmínek na pracovišti a někdy se toho i trochu obávají. Mezi nejčastější 
důvody patří obavy z časové a finanční náročnosti. 

V této souvislosti bych ráda uvedla jeden konkrétní příklad z praxe, jenž může být inspirací  
při nastavování specifických podmínek na pracovišti. Jedná se například o pracovní asistenci, kterou 
nabízí některé organizace zabývající se podporou integrace znevýhodněných osob na trh práce. 
Asistence je poskytována bezplatně a slouží především k tomu, aby nový pracovník  
co nejlépe zvládl jak požadavky na pracovní pozici, tak případně jako komunikační podpora  
na pracovišti. Adekvátně nastavená pracovní asistence je velmi dobře hodnocena ze strany 
zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Jak postupovat při obsazování pracovního místa zdravotně znevýhodněnou osobou 

V této souvislosti bych ráda uvedla dva příklady, jak nejlépe oslovit zdravotně znevýhodněného 
zájemce, a to přímo, nebo prostřednictvím spolupráce s organizací působící v podpoře OZP na trhu 
práce. 

• Je dobré, aby personalista do pracovní inzerce uvedl vedle požadavků, jež jsou dány  
na nabízené místo, informaci, že pozice je vhodná pro OZP. Lidé se znevýhodněním velmi často 
nereagují na pracovní inzerát, kde není výslovně uvedena možnost práce pro zdravotně 
znevýhodněné osoby, ačkoli všechny požadavky na danou pozici bezezbytku splňují.  

• Další možnost, kterou zaměstnavatelé stále častěji využívají, je spolupráce s organizacemi,  
jež se zaměřují na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento způsob přináší 
personalistům řadu pozitivních přínosů, jako je například poradenství v oblasti legislativy zaměstnávání 
OZP, spolupráce na vytipování či přímo vytváření vhodných pracovních míst, individuální přístup 
s obsazováním pozic, podpora při nastavování specifických podmínek apod.  

Zaměstnavatelé mohou tyto organizace sami kontaktovat s nabídkou spolupráce. Případně stačí být 
otevřený, pokud Vás jako personalisty tyto organizace osloví. 

Uvedu jeden příklad za všechny, jak může spolupráce probíhat. Obrátila se na nás paní, která  
se po změně svého zdravotního stavu pohybuje pomocí vozíku. Ke své původní profesi zdravotní sestry 
se klientka nyní nemůže vrátit, a tak jsme vytipovali několik nových pracovních míst, které logickým 
způsobem navazují na její zkušenosti. Zároveň jsme oslovili personální oddělení konkrétních 
zaměstnavatelů. U několika z nich jsme po vzájemné výměně informací zjistili, že v současné době není 
možnost obsazení vhodné pozice. „Štěstí se usmálo“ v podobě vedoucí pracovnice personálního 
oddělení nemocnice na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu. Zde byla nabídnuta 
práce na zkrácený úvazek v informační recepci. 
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HN 11. 10. 2012 Tisková zpráva ČP: 
 
1 725 000 KČ NA NÁVRAT ZRANĚNÝCH DO AKTIVNÍHO ŽIVOTA 
 
Ročně se při autonehodách zraní více než 25 000 osob, přibližně 3 000 z nich pak utrpí těžký úraz, který 
vyžaduje dlouhodobou léčbu a následnou intenzivní podporu zraněných. Právě vážně zraněným 
motoristům po dopravních nehodách se spolu s Českou pojišťovnou rozhodla pomoci legendární 
skupina Team v čele s Paľo Haberou.  
 
Série koncertů s názvem Habera & Team Final Tour, kterou podpořila Česká pojišťovna, vyvrcholila  
na začátku června letošního roku. Koncertní turné po českých a moravských městech mělo  
u fanoušků mimořádný ohlas – celkem se prodalo 69 200 vstupenek. Z každého prodaného lístku nyní 
poputuje 25 Kč na dobročinné účely, což v celkovém součtu znamená 1 725 000 korun. Tyto finanční 
prostředky budou věnovány obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání o.p.s., která se věnuje 
zapojování těžce zraněných lidí po dopravních nehodách zpět do aktivního života. „Na všech 
koncertech panovala mimořádná atmosféra a fanoušci byli opravdu báječní. Vždycky jsem si přál 
hrát před vyprodanou O2 Arénou a tentokrát se nám to podařilo. Navíc naši fanoušci za podpory 
Nadace České pojišťovny pomohli projektu, který v době alarmujících počtů dopravních nehod dává 
smysl,“ říká frontman skupiny Team Pavol Habera. „Zatímco dopravní nehoda je dílem okamžiku, 
následné léčení a rehabilitace trvá při těžkých zraněních řadu měsíců, někdy i několik let. Mnozí klienti 
zůstávají navždy upoutáni na kolečkové křeslo nebo jsou jejich pracovní schopnosti zcela zásadně 
omezeny. Pokud je vážná dopravní nehoda navíc zastihla v mládí, mnohdy pro ně ztrácí další život 
zcela smysl. Pomáháme jim se nevzdat, začít bojovat s nepřízní osudu, hledat v životě nové možnosti  
a jít prostě dál,“ říká Vlasta Krejčová, výkonná ředitelka Šance na vzdělání, o.p.s. a dodává: „Zatímco 
v západní Evropě existují obdobné programy podporované státem, v České republice je náš program 
zcela ojedinělý a stojí na spolupráci s Nadací České pojišťovny. Chtěla bych proto Nadaci ČP  
i skupině Team moc poděkovat.“  
 
Program Návrat do života realizuje Šance na vzdělání, o.p.s. ve spolupráci s Nadací České pojišťovny 
buď v rehabilitačních zařízeních, nebo přímo v místě bydliště klientů, kterým se po vážné dopravní 
nehodě v jednom okamžiku změnil celý život. Součástí programu je individuální psychoterapie, 
kariérové poradenství a rekvalifikační kurzy, aby tito lidé v nové životní situaci uspěli, byli soběstační  
a co nejméně závislí na vnější pomoci. Ročně programem prochází stovky lidí. Podpora programu 
Návrat do života je jednou z klíčových priorit Nadace ČP, kterou pomáhá naplňovat poslání České 
pojišťovny.  
 

 

Pražský magazín 1. 11. 2012: 
 
Česká pojišťovna – Šance na vzdělání o.p.s. (kterou založilo Centrum andragogiky) 
 
Je největší na českém trhu, právě letos slaví 185. výročí od založení, pojišťuje snad všechny oblasti 
našeho života, podporuje kulturu i sport, má svou Nadaci, podporuje řadu charitativních  
i preventivních programů a letos se rozhodla pro spolupráci se  Šancí na vzdělání o.p.s.  
Říká si… 

Předání šeku Nadaci České pojišťovny 
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA 
 
Na profilové stránce pojišťovny jsme se dočetli, že posláním toho tradičního lídra celého trhu je 
pomáhat lidem v klíčových okamžicích jejich života. To bychom od pojišťovny pravděpodobně 
očekávali; příjemným překvapením je však její program na zapojení těžce zraněných účastníků 
dopravních nehod zpět do aktivního života, který realizuje prostřednictvím Šance na vzdělání o.p.s.  
Ta jim již v průběhu léčby v rehabilitačních ústavech nebo následně v doma zajišťuje individuální 
psychoterapii, kariérové poradenství i rekvalifikační kurzy, aby tito lidé v nové životní situaci uspěli, byli 
soběstační a co nejméně závislí na vnější pomoci. 
Na naše otázky odpovídala Jana Ritterová z odboru likvidace škod na zdraví. 
 
Paní ředitelko, jistě máte mezi žadateli o spolupráci mnoho nabídek, proč jste si vybrali právě obecně 
prospěšnou spolupráci Šanci na vzdělání?  
 
Profil činnosti ŠNV nejlépe zapadal do naší představy o dalším rozvoji specifických činností České 
pojišťovny zaměřených na pomoc klientovi s těžkým trvalým poškozením zdraví, který se nečekaně 
ocitl v obtížné životní situaci. Přesvědčily nás zejména dosavadní výsledky ŠNV, osobní nasazení  
a vysoká profesionalita všech pracovníků a schopnost nabídnout jejich služby přímo v rehabilitačním 
zařízení, v okamžiku, kdy si pacienti začínají uvědomovat úskalí jejich nového života. 
Zatímco dopravní nehoda je dílem okamžiku, následné léčení a rehabilitace totiž trvá při těžkých 
zraněních řadu měsíců, někdy i několik let. Mnozí klienti zůstávají navždy upoutáni na kolečkové křeslo 
nebo jsou jejich pracovní schopnosti zcela zásadně omezeny. Pokud je vážná dopravní nehoda navíc 
zastihla v mládí, mnohdy pro ně ztrácí další život zcela smysl. Pomáháme jim se nevzdat, začít bojovat 
s nepřízní osudu, hledat v životě nové možnosti a jít prostě dál. Přesto, že v západní Evropě existují 
obdobné programy podporované státem, v České republice je náš program zcela ojedinělý. 

 
V čem a jak se Šancí na vzdělání, o.p.s. konkrétně spolupracujete? 
 
Se ŠNV spolupracujeme nejvíce v oblasti sociální a pracovní rehabilitace, jejímž cílem je za podpory 
případné rekvalifikace najít klientům novou práci, která bude odpovídat jejich kvalifikační  
a zdravotní způsobilosti. Do programu Návrat do života mohou vstoupit jak klienti České pojišťovny,  
tak samozřejmě široká veřejnost. Ročně programem prochází stovky lidí.  
 
Můžete jmenovat nějakou významnou či známou osobnost, která prošla s úspěchem v nedávné době 
programem Návrat do života? 
 
Neděláme žádný rozdíl v přístupu mezi známými a neznámými lidmi – důležité je, jaký bude výsledek  
a jak s tímto výsledkem budou klienti spokojeni. Existuje řada klientů, kterým jsme v rámci individuálního 
přístupu k odškodnění plně zohlednili jejich specifické potřeby a tím otevřeli možnosti, na něž by při 
standardním likvidačním procesu ani nepomysleli nebo by si s nimi neuměli poradit. Úspěšnost 
programu měříme procentem lidí, které se úspěšně podařilo zapojit zpět do aktivního života. Konkrétní 
jména klientů procházejících programem Návrat do života ale nemohu říci, neboť jsme samozřejmě 
vázáni zákonem na ochranu osobních údajů.   
 
Podle čeho si vybíráte z nabídek na spolupráci v této oblasti? 
 

     Likvidace pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví je vždy velmi citlivou 
záležitostí. Spolupracujeme s řadou externích partnerů a vybíráme si je velmi pečlivě – příkladem může 
být úzká spolupráce při vyřizování nároků na náhradu škody v procesu likvidace pojistných událostí 
z pojištění odpovědnosti za škodu. Spolupráce s Šancí na vzdělání, o.p.s. je v tomto kontextu ojedinělá. 
Navíc se nám letos podařilo přesvědčit ke spolupráci i populární skupinu Team Pavla Habery, která 
v rámci řady koncertů propagovala program Návrat do života, a společně s Nadací České pojišťovny 
přispěla na jeho realizaci částkou 25 Kč s každé prodané vstupenky – celkem to bylo 1 725 000 Kč! 
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Ředitel mívá ve svém podniku většinou ten nejlepší servis, je-li třeba. Vy osobně jste ho někdy využila? 
 
Jsem pyšná na to, že se Česká pojišťovna této problematice dlouhodobě věnuje. Zatím naštěstí mohu 
říci, že „kovářova kobyla chodí bosa“, ale jsem přesvědčená, že v případě nouze mi program Návrat 
do života pomůže stejně, ať jsem ředitelka nebo řadová zaměstnankyně. 
Práce mi určitě neubývá. Policejní statistiky ukazují, že počet obětí autonehod meziročně vzrostl.  
V roce 2011 šetřila policie celkem 75 137 nehod. Při nich bylo 707 osob usmrceno, 3 092 osob těžce 
zraněno a 22 519 osob bylo zraněno lehce. Ve srovnání s rokem 2010 narostl počet těžce zraněných  
o 269 osob (9,5 %), počet lehce zraněných pak vzrostl o  909 osob (4,2 %). Právě těžce zraněné osoby 
tvoří nejvíce klientů našeho programu. 
 

    Jak dlouho Vy sama už pracujete v ČP? Proč jste zvolila právě ji? Měnila byste?  
 

Do České pojišťovny jsem nastoupila v r. 1982 po mateřské dovolené. Po pár letech jsem se chtěla 
vrátit k soudu (jsem právník), ale nějak jsem se „zachytla drápkem“ a pokračuje až dodnes –  
za tu dobu jsem ovšem vystřídala řadu různých pozic v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu. Česká 
pojišťovna je pro mě srdcovou záležitostí. Určitě bych neměnila. 

 
    Co Vás napadne pokaždé, když začínáte s nějakou novou aktivitou, když se rozhodnete podporovat 

nové projekty? Vždycky všechny splní Vaše očekávání? 
 

Vždy se do nových aktivit vrhám se stejnou vervou a přesvědčením, jakmile si je vezmu za své,  
a většinou mám štěstí na skvělé spolupracovníky. Má očekávání bývají v převážné míře splněna 
 – asi mám ve své práci mimořádné štěstí. 

 
    Šance na vzdělání, o.p.s. a její pomoc handicapovaným je velice náročná práce, vyžaduje velké 

úsilí, odbornost a trpělivost všech zúčastněných, přitom ne vždycky přinese okamžitě požadovaný 
výsledek. Takový běh na dlouhou trať. Dáváte mu přednost před sprintem? 

 
Problematika škod na zdraví je více než cokoli jiného dlouhodobou záležitostí. Těžce zraněných lidí 
bohužel každý rok přibývá, i když důvody těchto úrazů jsou prakticky stále stejné – nejčastěji jde  
o dopravní nehody, pády z výšky, pády po srážce na lyžích nebo nepodařené skoky do vody.  
Na rehabilitaci v některém z rehabilitačních ústavů tito lidé čekají po náročných operacích řadu 
týdnů, a samotná rehabilitace pak trvá (např. v případě zranění páteře) i několik měsíců. V této době 
se je snažíme oslovit a pomoci jim. Někteří naleznou novou práci třeba rok dva po úrazu, jiní možná 
nikdy. O sprintu to tedy určitě není, i když mnozí ze zraněných by jistě rádi brzy zase sprintovali. Pouze 
každodenní důslednou trpělivou prací a systematickým přístupem lze dosáhnout trvalých hodnot, resp. 
smysluplného cíle. Pomoci našim klientům, aby mohli jít v životě zase dál. 

7. Zahraniční konference, soutěže a ocenění 

účast na 12. konferenci – Widdening Access, Euroguidance, Vídeň, Rakousko 
16. – 17. 10. 2012 
Na pozvání společnosti Euroguidance Vídeň se Šance na vzdělání, o.p.s. zúčastnila konference 
„Widdening Access“. V rámci konference byl i workshop, kde měla o.p.s. svůj informativní stánek.  
O práci naší o.p.s. byl velký zájem ze strany podobně zaměřených zahraničních společností. 
Cíl konference: Kariérové poradenství pro specifické skupiny osob 
Účastnice: Ing. Petra Michaličková, Vlasta Krejčová 
 
Soutěž - Projektový manažer roku 2012 – Charitativní projekt roku 
 
Soutěž Projektový manažer roku pořádá zastřešující organizace projektových manažerů v České 
republice, Společnost pro projektové řízení, o. s. ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a. s.,  
za podpory České televize, Centra současného umění DOX a výtvarníka Bořka Šípka. 
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Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery, manažerky  
a samotné projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, napříč všemi odvětvími v ČR. 
Soutěž představila trendy projektového řízení a přinesla aktuální obraz dění ve světě projektů. 
 
Galavečera soutěže o titul Projektový manažer roku 2012, který se konal 9. října v Centru současného 
umění DOX, se zúčastnilo v kategorii Charitativní projekt roku 2012 i pět finalistů. Mezi nimi byla Šance 
na vzdělání o.p.s. s přihlášeným projektem financovaným ESFCR “Podpora klientů RÚ Kladruby v jejich 
sociální rehabilitaci“. 
 
V rámci programu galavečera finalisté prezentovali sebe a své projekty originálním způsobem -  
k dispozici měli pouze omezený počet 15 snímků, které mohli odborné porotě a veřejnosti promítnout, 
a o každém z nich mohou promluvit nejdéle 15 vteřin. 
 
Vítězem kategorie Charitativní projekt roku se stal projekt www.alberttriatlontour.cz – sportovní projekt 
pro děti z dětských domovů. Tvůrcem tohoto projektu je Tomáš Slavata. 
 

 
 
 
Soutěž – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací – prosinec 2012  
 
Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v prosinci 2012 oceněny nejlepší firmy 
a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou 
odpovědnost organizací (CSR). 
 

 
 
 
Ve veřejném sektoru získali právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" Diecézní charita 
opavsko-ostravská, Město Třinec, Městský úřad města Třinec, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště technické, Třemošnice a Šance na vzdělání, o.p.s. 

Projektový manažer 2012 
 

Národní cena ČR 
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Obdobně jako v jiných státech světa přišli Národní ceny předat nejvyšší představitelé ČR a další 
významné osobnosti veřejného života.  
 
"Samozřejmě nemůžeme očekávat, že by se hned Národní ceny kvality účastnily tisíce firem. Na to je 
účast příliš náročná. Mění ve firmě mnoho zaběhnutých postupů, vyžaduje vizi, přípravu strategie  
a hodně práce. Na jejím konci stojí ovšem řádově silnější konkurenceschopnější firma s lepšími 
ekonomickými výsledky a to by měl být zájem každého z podnikatelů. Proto věříme, že české firmy 
nabídnutou pomoc přijmou," dodal Jan Taraba. 
 
 „Získat ocenění, která udělujeme, samozřejmě po firmách vyžaduje mnohem větší úsilí než poslat 
přihlášku a půlstránkový profil nebo výpis z účetní závěrky, jako je tomu u mnoha jiných soutěží.  
Za to ale nabízíme mnohem větší přidanou hodnotu: poskytujeme účastníkům nástroje, které firmu 
vedou k větší konkurenceschopnosti, ke zlepšování, k business excellenci. Firmu účast v programech 
Národních cen posílí, zvýší konkurenceschopnost a výrazným způsobem zlepší její ekonomické 
výsledky," dodala Alena Plášková. 
 
Soutěž - Vizionáři 2012 - prosinec 2012 
 

 
 
 
Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery připravilo pod patronátem Ministerstva průmyslu  
a obchodu projekt Vizionáři 2012, jehož cílem je ocenit inovativní počiny v českém podnikání. Projekt  
si klade za cíl podpořit české inovační firmy a vyzdvihnout nápady, které vedly k rozvoji firmy  
a současně znamenaly významný technologický, sociální nebo ekonomický přínos pro společnost. 
Projekt navazuje na filosofii celoevropské strategie EU 2020 a Strategie mezinárodní konkurence 
schopnosti ČR na období 2012 – 2020, v nichž inovace a posun směrem ke znalostní ekonomice hrají 
důležitou roli jako prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. "Cílem našeho projektu 
bylo najít a ukázat firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, kteří jdou s realizací svých 
nápadů nad hranici průměru podnikatelské vynalézavosti," říká předseda řídicí rady sdružení 
CzechInno David Kratochvíl. Organizátoři se rozhodli ocenit za ekonomický, společenský  
a technologický přínos celkem šest z několika desítek přihlášených firem. Zvláštní ocenění poroty 
obdržela společnost Šance na vzdělání, o.p.s. za společenský přínos spočívající v realizaci projektu 
Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci, který aktivně 
napomáhá prevenci sociální a pracovní eliminace klientů tohoto rehabilitačního ústavu. 
Projekt Vizionáři 2012 je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  
 
8. Zpětná vazba od našich klientů 
 
……………………………………… 
Vážený pane řediteli,   
těmito řádky bych Vám chtěla velmi poděkovat za péči, které se mi dostalo při mém dlouhodobém 
pobytu v RÚ Kladrubech. Ubytovaná jsem byla na šestém oddělení v pokoji, který odpovídal 
komfortem i čistotou, pokoji několika hvězdičkového hotelu. Pro pacienta, který byl hospitalizován  
v nemocnici šest měsíců, to byla nádherná změna. Úžasná péče sestřiček, odbornost rehabilitačních 

Vizionáři 2012 
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pracovnic a perfektní profesní a lidský přístup lékařů  pomohl k mému návratu do života. Vyzdvihnout 
bych chtěla práci Bc. Barbory Stöckel z Šance na vzdělávání, se kterou jsem překonala beznaděj 
a zorientovala se při jednání s OSSZ  a navedla mě na nové profesní cesty. 
Jaroslava z Českých Budějovic 
……………………………………… 
Nemoc může být vnímána jako výzva ke změně způsobu života, popřípadě k rekonstrukci naší 
hodnotové orientace. Pak ji ovšem můžeme chápat dokonce jako příležitost, kterou jsme dostali  
na naší životní cestě. Umožní nám jiný, často naprosto neočekávaný úhel pohledu na mnohé z toho, 
co nás obklopuje a co je součástí našeho každodenního života. Záleží jen na nás, jak dokážeme onu 
příležitost využít. 
Bc. Barbora Stöckel 
……………………………………… 
Dobrý den,  
Rád bych sdílel své zkušenosti se zaměstnáním a vyrovnáním se s handicapem. Rozhodně si netroufám 
tvrdit, že já mohu někomu radit. Každý jsme individuální a je jistě mnoho lidí, jejichž situace je daleko 
složitější. Já se potýkám s (vrozenou) Dětskou mozkovou obrnou kvadruparetického typu. S omezeními, 
která vyplývají z této diagnózy, se tedy potýkám celý život a nenastal u mě „životní zvrat“ v podobě 
úrazu či nemoci. Sice jsem si nemohl nikdy zažít jaké to je tancovat, hrát fotbal apod.,  
ale na druhou stranu se mým handicapem mohlo „počítat“ od mala a tomu přizpůsobit plánování 
života. Např. bylo samozřejmé, že nebudu moci zůstat žít na vesnici, odkud pocházím, ale po střední 
škole jsem se odstěhoval do Prahy, kde byly větší možnosti studia, samostatnosti i pracovního 
uplatnění… Právě k pracovnímu uplatnění bych chtěl podotknout velmi důležitou věc. Pro všechny, 
kdo se bojí nebo váhají, zda práci hledat nebo nabídku přijmout: Jděte do toho! Prostě pokud  
to nezkusíte, nebudete vědět, jestli to zvládnete nebo ne. Zůstat „sedět doma“ můžete nakonec 
vždycky, ale já si myslím, že alespoň to zkusit za to stojí. Nebudu zde nikomu dávat falešné naděje, jak 
je to jednoduché, jak na Vás všichni čekají a každý se snaží jen pomoci. Tak to není, ale je stále více 
firem a institucí, které uplatnění handicapovaným umožňují. Pokud se člověk snaží a nezalekne  
se prvního odmítnutí tak najít si práci i s handicapem není nic nereálného. A to nejdůležitější - všude je 
to o lidech. Po nesmělých začátcích se vždycky všechno nějak usadí a můžete žít normální pracovní 
život. Alespoň taková je moje zkušenost. Nynější zaměstnání je již mým několikátým v řadě (stěhování, 
dokončení studia ale i to, že se mi zkrátka něco dále dělat nechtělo), takže si troufám, tvrdit,  
že se nejednalo o nějakou náhodu. Začít pracovat není určitě nic jednoduchého, ale co v životě je? 
Takže moje doporučení určitě se nebát a zkusit! 
Miroslav 
 
9. Další registrovaný projekt  
 
V roce 2012 získala společnost grant na základě žádosti v rámci výzvy č. 3 pro GP – oblast podpory 3.2 
OPVK: „Kompetence lektorů pro vzdělávání ve zdravotnictví“ 
 
Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání  
pro konkurenceschopnost končí 31. 10. 2013. 
 
Místo realizace: Královéhradecký kraj 
 
Rozpočet: Celková výše dotace činí 2 113 860 Kč 
 
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti  
a kompetence lektorů působících v oblasti dalšího specializačního vzdělávání ve zdravotnictví  
s důrazem na nové trendy a postupy v andragogické didaktice, která je provázána s obory 
psychologickými, pedagogickými, sociologickými a ekonomickými. 
 
Dílčí cíle: 
- navrhnout model komplexního vzdělávání lektorů v oblasti jejich profesních dovedností, včetně 
obsahu a formy studia 
- vytvořit studijní a metodické materiály v písemné i e-learningové verzi 
- realizovat pilotní školení jednotlivých modulů 
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- vyhodnotit průběh a efektivitu pilotních školení a na základě evaluace upravit obsah  
a formu jednotlivých modulů 
- úspěšně proškolit plánovaných 30 účastníků projektu 
- akreditovat vytvořený vzdělávací program pro vzdělávání ve zdravotnictví 
 
Pro dosažení cíle bude vytvořen zcela nový vzdělávací program zaměřený právě na tuto cílovou 
skupinu, jejíž další vzdělávání není nijak systematicky řešeno a nabídka vzdělávacích institucí není 
dostatečná. Po vytvoření vzdělávacího programu bude následovat realizační fáze, která bude 
průběžně vyhodnocována a obsah může být upraven podle požadavků cílové skupiny a výsledků 
evaluace. Po skončení projektu bude vzdělávací program zařazen do vzdělávací nabídky Šance  
na vzdělání a nabízen ve všech krajích ČR. 
 
10. Finanční rozvaha projektů ŠnV 
 
Celkový objem nákladů činil v roce 2012 částku 3, 385 mil. Kč, z toho náklady: 
1. související s realizací projektu “Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální 

rehabilitaci” reg. č. CZ.1.04/2.1.01/44.00095 (dále také Projekt Kladruby) činily 777 tis. Kč (náklady 
kryty dotací z MPSV) 

2. související s realizací projektu “Kompetence lektorů pro vzdělávání ve zdravotnictví”  
reg. č. CZ.1.07/3.2.10/03.0021 (dále také Projekt LVZ) činily 596 tis. Kč (náklady kryty dotací 
z Královéhradeckého kraje) 

3. související s realizací programu, na který byl poskytnut příspěvek Nadací České pojišťovny (dále 
také Projekt NF ČP) činily 1,913 mil. Kč 

4. související s plněním obecně prospěšných služeb činily 99 tis. Kč 
5. za uvedené období nevznikly žádné náklady na mzdu statutárního zástupce (statutární ředitel)  

a na odměny členů správní a dozorčí rady 
 
Celkový objem výnosů činil v roce 2012 částku 3,573 mil. Kč, z toho:  
1. v hlavní činnosti – přijat dar ve výši 100 tis. Kč  
2. v hlavní činnosti  - ostatní tržby ve výši 3 tis. Kč 
3. v rámci Projektu Kladruby zúčtována do výnosů adekvátní částka dotace rovnající se výši nákladů 

vynaložených na přímé a nepřímé náklady v roce 2012 – tedy 874 tis. Kč 
4. v rámci Projektu LVZ zúčtována do výnosů adekvátní částka dotace rovnající se výši nákladů 

vynaložených na přímé a nepřímé náklady v roce 2012 – tedy 596 tis. Kč 
5. v rámci Projektu NF ČP zúčtována do výnosů částka ve výši přijatého příspěvku 2 mil. Kč 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2012 činí 188 tis. Kč 
 
Stav drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2012 činí 445 tis. Kč 
 
Stav závazků k 31. 12. 2012 
A) Projekt LVZ  
Závazky vůči zaměstnancům 27 248 Kč 
Závazky vůči ČSSZ 6 742 Kč 
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 2 892 Kč 
Závazky vůči finančnímu úřadu 6 510 Kč 
Ostatní závazky (zákonné pojištění, faktury) 17 668 Kč  
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B) Projekt s NF ČP  
Závazky vůči zaměstnancům 130 414 Kč 
Závazky vůči ČSSZ 48 887 Kč 
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 20 956 Kč 
Závazky vůči finančnímu úřadu 25 445 Kč 
Ostatní závazky (zákonné pojištění, faktury) 44 613 Kč  
 
C) běžná činnost 
Faktury přijaté 9 000 Kč 
 
Vývoj a stav fondů 
 

Fondy Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 

Nerozdělený zisk -62 039,36 -132635,04 

Rezervní fond 227 982,86 227 982,86 

 
Informace o předpokládaném vývoji činnosti o.p.s. 
Obecně prospěšná společnost chce i nadále pokračovat v činnostech, pro které byla založena. 
V dubnu 2012 skončil projekt RÚ Kladruby financovaný z prostředků ESF ČR. Na realizaci cílů danými 
tímto projektem bylo navázáno od května 2012 spoluprací s Nadací České pojišťovny, od níž jsme 
obdrželi v roce 2012 příspěvek na další pokračování. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2013. 
V roce 2012 jsme potom obdrželi také dotaci od Královéhradeckého kraje na projekt „Kompetence 
lektorů pro vzdělávání ve zdravotnictví” reg. č. CZ.1.07/3.2.10/03.0021. Tento projekt bude pokračovat 
i v roce 2013. 
 
V Hradci Králové dne:  24. 6. 2013 
 
 
Zpracovaly:    Vlasta Krejčová, Ing. Lucie Svobodová 
Zkontroloval:    Ing. Daniel Suchochleb 
Foto:     Ing. Lucie Svobodová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


