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Abstrakt  

S problematikou integrace osob s mentálním postiţením do intaktní společnosti se v posledních 

letech setkáváme stále častěji. Otázky týkající se jejich seberealizace během jejich ţivota, zejména 

pak dospělosti, nás nutí zamyslet se nad nabídkou sluţeb, které by jim umoţnily získat potřebné 

dovednosti a cílenou podporu v přípravě na praktický a samostatný ţivot. Jedna z moţností 

přechodu z prostředí školy do běţného prostředí je komplex sluţeb nazývající se tranzitní program. 

V České republice je pojímán jako přechod ze školy do práce, představuje jistou prevenci proti 

nezaměstnanosti. Cílem příspěvku, který se zabývá specifiky tranzitních programů u dospělých 

osob s mentálním postiţením, jejich profesní přípravou a celoţivotním vzděláváním, které má vliv 

na integraci jedince do společnosti, je nastínění problematiky a současného postavení tranzitního 

programu v České republice u osob s mentálním postiţením. Moţnosti pracovního uplatnění osob 

s mentálním postiţením budou zkoumány v systému specifických rekvalifikačních programů, jejichţ 

cíl bude naplňován v rámci sociálního podnikání, jeţ patří mezi novější platformy zaměstnávání 

osob se zdravotním postiţením. V první části se příspěvek věnuje dospělým jedincům s mentálním 

postiţením a jejich specifikům. Příspěvek seznamuje se základní myšlenkou tranzitního programu. 

Představeno je i kariérní poradenství, profesní příprava a celoţivotní vzdělávání, a s nimi 

související jednotlivé sluţby v rámci tranzitního programu. Ve druhé části jsou prezentovány 

výsledky, získané formou dotazníku a rozhovoru, monitorující jednu z organizací, která skrze 

rekvalifikační programy pro osoby s mentálním postiţením umoţňuje začlenění těchto osob do 

sociálních podniků. Uvedená problematika je řešena v rámci projektu „Iniciační analýza podmínek 

inkluze u osob se specifickými potřebami“ v rámci studentské grantové soutěţe na Univerzitě 

Palackého v Olomouci, pod číslem PdF_2013_016.  
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Abstract  

The issue of integration of persons with intellectual disabilities in intact society has encountered 

more frequently in recent years. Questions regarding self-realization of people with intellectual 

disabilities throughout their lives, especially adults, force us to think about the range of services 

that would enable them to acquire the necessary skills and targeted support in preparation for the 

practical and independent life. One of the possible ways of transition from school to the current 

environment is a set of services called transit program. The Czech Republic is seen as a transition 

from school to work, as a certain prevention of unemployment. The paper deals with the specifics of 

transit programs for adults with intellectual disabilities, their professional training and lifelong 

learning, which has an impact on the integration of the individual in society, is an attempt to 

outline the issues and current status of the transit program in the Czech Republic for persons with 

intellectual disabilities. Opportunities for employment of persons with intellectual disabilities will 

be examined in the specific retraining programs whose aim will be pursued in the context of social 

entrepreneurship, which is one of the newer platforms employing people with disabilities. In the 

first part of the contribution we briefly describe adult individuals with developmental disabilities 

and their specificities. The paper introduces the basic idea of the transit program. Introducing 

career counseling, vocational training and lifelong learning, and related individual services within 

the transition program. In the second section we present the results which are obtained using 

questionnaires and interview, that monitor one of the organizations that through retraining 

programs for people with mental disabilities enables the integration of these people into social 

enterprises. The issue is addressed in the framework of the project "The initiation analysis of the 

conditions of inclusion for people with special needs" in the student grants competition at Palacky 

University in Olomouc, number PdF_2013_016. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V práci je útěcha, spokojenost, bohatství a moc. 

  K. J. Erben 

Výńe uvedený citát vystihuje podstatu dané věci, a tou je skutečnost, ņe práce se rovná 

spokojenosti člověka. Samozřejmě spousta z nás si stěņuje, jak vykonává práci, která jej nebaví, ale 

u osob s mentálním postiņením zaujímá práce dŧleņitý faktor v jejich ņivotě. Má vliv na celkovou 

kvalitu ņivota, ovlivņuje jednání, chování a hodnoty jedince ve vńech ohledech, coņ je bezesporu 
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nepopiratelná věc. Nejdŧleņitějńím faktorem je vńak integrace jedince s mentálním postiņením do 

intaktní společnosti.   

V ņivotě kaņdého z nás nastává okamņik, kdy se musí rozhodnout, jakým směrem se bude 

ubírat jeho dalńí vzdělání, které mu umoņní výběr povolání, a tím i moņnost pracovního uplatnění. 

Avńak u osob s mentálním postiņením je tato situace značně komplikována, neboť propojení se 

schopnostmi a vlohy jedince s mentálním postiņením a jejich skloubení s vhodným výběrem 

povolání je velmi těņké, ale představuje dŧleņitý prostředek při zapojení se do běņného ņivota 

společnosti.  

Pracovní uplatnění jedince s mentálním postiņením se odvíjí od určitých specifik jeho 

osobnosti, jeņ jsou závislá na hloubce a rozsahu mentálního postiņení a mění se s jednotlivými 

časovými údobími, v nichņ mŧņe být kvŧli danému postiņení omezován. Jednotlivé sloņky se 

mohou prolínat a vytvářet tak jisté kontinuum. Hovoříme zde o specificích primárně spojených s 

pracovním procesem tj. s vnímáním, pozorností, myńlením, pamětí, řečí, emotivitou a volními 

vlastnostmi. Proměnnou v tomto procesu zaujímá také oblast zrání jedince s mentálním postiņením 

tj. dospělost tohoto jedince.  

Období dospělosti je dŧleņitým mezníkem v ņivotě kaņdého člověka. Časové vymezení 

a jednotlivá specifika období není u mnoha autorŧ moņné sjednotit, neboť jak uvádí Ńińka (2005, s. 

39): „Sjednotit definici dospělosti je obtíţné, neboť je třeba rozlišovat dospělost biologickou 

a dospělost duševní a přitom respektovat systémové socio-kulturní a právní faktory.“  

Tato slova potvrzují Hartl, Hartlová (2000, s. 120), pro něņ dospělost představuje „období 

vrcholu zrání určité funkce nebo souboru funkcí.“ Dělí ji na dospělost biologickou, emocionální, 

sociální a kognitivní. Vágnerová (2004, s. 119) dospělost definuje „jako období svobody 

rozhodování, spojeného se zodpovědností za svá rozhodnutí, a schopností získat a plnit příslušné 

role.“. Pro nańe vymezení jsme si vybrali dělení dospělosti dle Langmeiera (2002), který uvádí  

3 fáze: časná dospělost (mezi 20 – 25 rokem), střední dospělost (mezi 25 – 45 rokem) a pozdní 

dospělost (mezi 45 – 65 rokem).  

Dospělost osob s mentálním postiņením se téměř ničím nelińí od dospělosti intaktních 

jedincŧ. Výjimku bychom mohli spatřovat v určení zralosti, která je prŧkazná v období, kdy je 

jedinec schopen přijmout svŧj handicap se vńemi omezeními, které dané postiņení přináńí. V tento 

moment se stává nezávislým na okolní péči a je nám rovnocenným partnerem i po psychické 

stránce. Neméně podstatným faktorem je schopnost generativity, čili rozvoje něčeho uņitečného 

(Vágnerová, 2004). Dospělý jedinec s mentálním postiņením vńak není vņdy schopen zvládnout 

vńechny nároky, které toto období přináńí. Proto vymezujeme následující podmínku - splnění 
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určitých sloņek, mezi něņ patří soběstačnost, zodpovědnost za své činy a jednání, vzdělání, bydlení, 

z nichņ jsou nejdŧleņitějńí následující tři: partnerská, rodičovská a profesní role (Vágnerová, 2004). 

Naplnit potřebu v profesní oblasti není věc jednoduchá. Zaměstnání jedince s mentálním 

postiņením vńak umoņņuje rozvoj jeho schopností, dovedností, osvojení si návykŧ, které dávají 

jeho ņivotu nový smysl. Jedinec tím získává pocit uņitečnosti, sebeúcty a zvýńeného sebevědomí. 

Pokud vńak nastane izolace, jeho osobnost začne chátrat, regrese je nezastavitelná a s ní přichází 

pocity nudy, frustrace a deprese. Jedinec se stane závislým na sociální pomoci od státu. Abychom 

předeńli těmto negativním dopadŧm je potřeba hledat neustále nové cesty k rozvoji osob 

s mentálním postiņením v oblasti pracovního uplatnění. Existuje několik cest, kterými se jedinec 

s mentálním postiņením mŧņe ubírat.  

Kariérní poradenství – 2 podoby:  

- MŃMT - ńkolský poradenský systém (ńkoly nebo poradenská pracovińtě).  

- MPSV - informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) na 

úřadech práce.  

Tyto moņnosti se skýtají jak jedincŧm intaktním, tak jedincŧm s mentálním postiņením. Po 

ukončení základní ńkolní docházky hovoříme tedy o profesní přípravě. Mohou navńtěvovat 

jakoukoli střední ńkolu, odborné učilińtě, střední odborné učilińtě, praktickou ńkolu jednoletou či 

dvouletou. Profesní příprava a dalńí vzdělávání dospělých osob jsou součástí tzv. celoţivotního 

učení. 

Podporované zaměstnávání - vzdělávání a zaměstnávání za běņných podmínek v intaktní 

populaci.  

Tranzitní program - tuto sluņbu poskytují organizace, které jako metodický podklad vyuņívají 

principy podporovaného zaměstnávání, přičemņ tranzitní program ve své podstatě na podporované 

zaměstnávání navazuje. Podle České unie pro podporované zaměstnávání je podporované 

zaměstnávání definováno jako „časově omezená sluţba určená lidem, kteří chtějí získat a udrţet si 

placené zaměstnání v běţném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a udrţet si zaměstnání 

jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, ţe potřebují individuální osobní podporu 

poskytovanou před nástupem do práce i po něm.“ (Vitáková a kol., 2005, s. 11).  

Pojetí tranzitního programu je rŧzné. „V nejširším smyslu tranzitní program představuje 

podporu a pomoc jakémukoliv člověku při přechodu z jednoho ţivotního období do dalšího. 

Podpora se můţe uskutečňovat v přechodu ze školy do dalšího ţivota a soustředit se na získání 

soběstačnosti v běţných denních činnostech, v bydlení, ve volném čase, dalším studiu a na celkový 

rozvoj samostatnosti.“ (Krejčířová, 2005, s. 36).  
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Principem tranzitního programu je zácvik a podpora daného pracovníka, přičemņ dŧraz je 

kladen na optimálnost koordinace zájmŧ, potřeb, dovedností a vloh pracovníka s potencionálními 

poņadavky zaměstnavatele (Ńińka, 2005). Cílovou skupinu tedy tvoří lidé, kteří potřebují 

individuální podporu při získání a udrņení si vhodného zaměstnání na volném trhu práce. A právě 

těmi jsou osoby s mentálním postiņením, pro něņ je vstup na volný trh práce jedním 

z nejdŧleņitějńích projevŧ společenské emancipace, zejména jde o zavrńení úspěchu předchozí 

výchovně-vzdělávací činnosti. Jsou naplņovány např. tyto sloņky: zvýńení sebeúcty a sebevědomí, 

větńí kontrola nad vlastním ņivotem, rozńíření okruhu zájmŧ a navázání nových sociálních 

kontaktŧ, zlepńování kaņdodenních dovedností, flexibilní podpora, podpora role dospělého 

člověka, moņnost získaní společenského respektu a přirozené zapojení do běņné společnosti 

(Vitáková a kol., 2005; Valenta, Müller, 2007). Hlavní cíl tranzitního programu bychom mohli 

vymezit jako vytvoření kontinuity, přizpŧsobení se nové situaci a orientaci v ní.  

Jak mŧņeme posoudit z výńe uvádeného, tranzitní program hraje nepostradatelnou roli 

v ņivotě jedince s mentálním postiņením. Aby mohla být tato myńlenka jeńtě více uplatņována, 

přichází k nám v údobí kolem roku 2002 moņnost vytvoření nové platformy uplatnění se na trhu 

práce pro osoby se zdravotním postiņením skrze sociální podnikání.  

Sociální podnik – tím se rozumí „subjekt sociálního podnikání―, tj. právnická osoba nebo její část 

nebo fyzická osoba, které splņují principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít přísluńné 

ņivnostenské oprávnění. Principy jsou 2: 

sociální cíl = integrace osob sociálně znevýhodněných (tvorba pracovních míst, pracovní 

rehabilitace, zvyńování zaměstnatelnosti apod.), nebo poskytování sluņeb těmto osobám;  

pouţití zisku = zisk není kapitálovým výnosem vlastníka, ale slouņí k rozńířené reprodukci 

sociálního podniku (www.mpsv.cz). 

V České republice se staly nejčastějńí platformou pro sociální podniky sociální druņstva 

nebo občanská sdruņení. Sociální druņstvo je nejvhodnějńí formou, neboť jej vytváří zpravidla 

malá skupina lidí se společnými zájmy, coņ zaručuje prosperitu takového podniku. Ve větńině 

případŧ jde o menńí podnik na volném trhu práce, jehoņ cílem je plnit sociální funkci a vytvářet 

konkurenceschopná pracovní místa a současně naplnit podnikatelskou roli. Výhodou je moņnost 

rozvoje kreativity a větńí přínos inovativnosti. Sociální podnik musí dle MPSV splnit daná kritéria, 

aby mohl být zapsán v registru: minimálně 30% personálu podniku musí tvořit lidé s postiņením, 

nebo kombinace jedincŧ s postiņením a dlouhodobě nezaměstnaných osob; dále musí být vńem 

zaměstnancŧm vyplácen pevný plat k jejich celkovým schopnostem; a podnik nesmí poruńovat 

zákony, je řádným plátcem daně a příspěvkŧ na sociální zabezpečení. (www.mpsv.cz) Mezi 

http://www.mpsv.cz/
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zakládající členy, jeņ zaměstnávají osoby se zdravotním postiņením, patří např.: Café Therapy; 

Jůnův statek, Modrý domeček Řevnice aj. 

 Naplņování pracovního uplatnění skrze sociální podnik je moņnost co nevyńńí míry 

integrace jedince s mentálním postiņením do společnosti. Ke zvyńování tohoto uplatnění má mj. 

slouņit i rozńíření nabídky rekvalifikačních kurzŧ pro osoby se zdravotním postiņením (ZP), které 

si mohou vytvořit ńanci pro dalńí moņnost pracovního uplatnění. 

 

PREZENTACE VÝSLEDKŦ Z ASOCIACE TRIGON  

Asociace TRIGON poskytuje rekvalifikační vzdělávání pro osoby s mentálním postiņením, 

a také moņnost jejich dalńího uplatnění v jimi zřizovaném sociálním podniku Mléčný bar. 

Posláním Asociace TRIGON, která je registrována u ministerstva vnitra k roku 2006, je 

uskutečņování obecně prospěńných projektŧ zaměřených na pomoc dětem, mládeņi, a také 

dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, jejich rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem 

ohroņeným sociálním vyloučením. Spolupracují s dalńími organizacemi, a tím zkvalitņují 

poskytovaných komplex sluņeb, jeņ vedou k sociální integraci osob se znevýhodněním do 

společnosti. Mezi hlavní cíle patří např. vytváření podmínek a předpokladŧ, přispívajících ke 

zkvalitnění ņivota osob se znevýhodněním; podpora celoņivotního vzdělávání; propojení činnosti 

členských organizací Asociace TRIGON (VIZ-CENTRUM o. s., MODRÝ MOTÝLEK o. s., 

ZUZANA o. s., Mediační centrum MEDIKOM o. s.); mezinárodní spolupráce; podpora aktivního 

občanství a osvěta veřejnosti. 

V současné době jsou poskytovanými sluņbami např. poradenská činnost, příprava k práci, 

celoņivotní vzdělávání a tranzitní programy. V případě posledního jmenovaného je cílem osvojení 

si následujících dovedností uņivatele této sluņby, mezi něņ patří osvojení si pravidelné docházky, 

návyk na pracovní tempo, výdrņ a výkonnost, zodpovědnost za práci a komunikace v kolektivu. 

Výrobky uņivatelŧ lze koupit přímo v Asociaci TRIGON nebo na prodejních výstavách (př. 

Jarmark Evropských dnŧ handicapu). Moņná je i výroba na zakázku např. bytových doplņkŧ, 

jednoduchého nábytku, dekorativních předmětŧ apod. V rámci prací na zahradě zajińťují údrņbu 

zeleně na pozemcích jak pro soukromé osoby, bytové a nájemní domy, tak i pro firmy. Zisk 

z těchto prací je znovu investován do podniku např. na materiální vybavení dílen. Asociace 

TRIGON velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce ČR (krajská pobočka v Ostravě). Díky projektu 

KOMPRO (komplexní program zvýńení kompetencí) nabízí komplexní nabídku podpory 

prostřednictvím cíleného poradenství, diagnostiky, motivačních aktivit, rekvalifikací a pomoci při 

hledání pracovní pozice s cílem uzavření pracovního vztahu navazujících na nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti pro zájemce o zaměstnání se zdravotním postiņením. Týká se to zejména 

http://www.socialnifirmy.cz/index.php?action=main&subject=150&sessid=b406980a7004c42b8e74acfa9c60aa1d
http://www.socialnifirmy.cz/index.php?action=main&subject=151&sessid=b406980a7004c42b8e74acfa9c60aa1d
http://www.socialnifirmy.cz/index.php?action=main&subject=153&sessid=b406980a7004c42b8e74acfa9c60aa1d
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osob, které mají obtíņnějńí přístup na otevřený trh práce, nebo jsou dlouhodobě nezaměstnané z 

dŧvodu svého zdravotního postiņení a vyņadují individuální a dlouhodobou podporu. Díky 

spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci byly vypracovány učebnice pro osoby se 

zdravotním postiņením zaměřené na specifické potřeby a úroveņ dosaņeného vzdělání. To se týká 

jiņ zmiņovaných rekvalifikačních programŧ a vytvoření nových pracovních míst nejen v oblasti 

sociálních podnikŧ. Co si Asociace TRIGON od rekvalifikací slibují? „Předpokládáme, ţe 

absolventi získají širší moţnosti při hledání zaměstnání a mimo jiné si také zvýší sebevědomí. To, 

ţe zvládnou tříměsíční výuku a získají osvědčení s celostátní platností, pro ně bude velkou motivací 

k dalšímu zapojování se do společnosti,“ uvedla předsedkyně asociace Mgr. O. Rosenbergerová. 

Do současné doby (od roku 2011) proběhly jiņ dva kurzy „Aranņér― a „Pomocný pracovník ve 

stavebnictví―. V případě prvního absolvovalo 11 osob, které úspěńně dokončily celý kurz a 

obdrņeli Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Z toho se podařilo umístit 7 účastníkŧ, 

kteří získali na základě pracovní smlouvy zaměstnání. 

 Jak jiņ bylo zmíněno Asociace TRIGON, provozuje Mléčný bar. Ten byl zaloņen dceřinou 

společností sociální Druņstvo NAPROTI v prosinci 2011. Cílem je vytvoření podmínek pro 

pracovní integraci osob se zdravotním postiņením prostřednictvím sociálního podnikání. Jedná se o 

první sociální podnik tohoto druhu v Ostravě. Je zde zaměstnáno 6 osob, z čehoņ 3 mají zdravotní 

postiņení, přičemņ jim je poskytnuta přiměřená individuální a psychosociální podpora. Mŧņeme 

zde nalézt příjemné posezení, které tento bar bezesporu nabízí. Je zde k dispozici ńiroký sortiment 

jídel a nápojŧ, připravovaných z kvalitních surovin. Nachází se zde dětský koutek, a také jsou 

k dispozici volné plochy k výstavám. Probíhají zde mj. i praxe studentŧ ze Střední ńkoly Z. 

Matějčka. Aktivity Asociace TRIGON velkou měrou přispívají k začlenění jedincŧ se zdravotním 

postiņením do intaktní společnosti a umoņņují uplatnění se na volném trhu práce, coņ zkvalitņuje 

ņivot těchto jedincŧ. 

 V rámci dotazníkového ńetření byli osloveni zaměstnanci této společnosti. Ńetření se 

z´účastnilo celkem 7 osob, přičemņ 2 byli muņi a 5 ņen. Jejich profesní kvalifikací jsou následující 

pozice: lektor, koordinátor dílčích aktivit, pracovní konzultant, vedoucí dřevařské dílny, vedoucí 

textilní dílny, administrátor a účetní. Délka jejich pŧsobení v oblasti sociálních sluņeb je 

rŧznorodá. Pohybuje se od 6 měsícŧ aņ po 8 let. Prŧměrná doba činí 5 let. 

  Pŧsobení v Asociaci TRIGON se opět pohybuje proměnlivě od 6 měsícŧ aņ po 6 let, 

přičemņ práce v oblasti sociálního podnikání se týká cca 2 let. S problematikou sociálního 

podnikání během své praxe, kromě současného místa pŧsobińtě, se nesetkal ņádný z dotazovaných.  

  Sociální podnikání by charakterizovali následovně: 

„Jedná se o nástroj integrace osob se znevýhodněním“, 
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„pracovní příleţitost pro lidi s handicapem“, 

„uplatnění handicapovaných lidí na trhu práce“, 

„nová moţnost uplatnění lidí se zdravotním postiţením a jiným sociálním znevýhodněním na trhu 

práce“, 

„sociální podpora zaměstnávání“, 

„podnikání zohledňující komplexnější přístup neţ jen zisk peněz“, 

„zaměstnávání osob obtíţně zaměstnaných na volném trhu práce“. 

Vńichni respondenti odpověděli, ņe vidí smysl v sociálních podnicích, a to v integraci osob 

se ZP, osvětě veřejnosti, seberealizaci a uplatnění ve společnosti, financích, pomoc postiņeným 

v zaměstnání, zohlednění aspektŧ sociálních, environmentálních apod. a vytváření pracovních míst 

pro obtíņně zaměstnavatelné osoby. 

Přínos rekvalifikačních kurzŧ pro osoby s mentálním postiņením vidí dotazovaní opět 

pozitivně a souhlasí s nimi. Uvádí, v čem jsou přínosné: 

„zvýšení kvalifikace, větší samostatnost osob se ZP, sníţení ekonomického zatíţení státu“, 

„ seberealizace, získávání nových znalostí a dovedností“, 

„pracovní návyky, seberealizace“, 

„sociální integrace“, 

„zařadí je to na trh práce“, 

„motivují je k zapojení do pracovních činností, vzdělávají, rozšiřují dovednosti“, 

„umoţnění zvýšené šance získané zaměstnání osobám se ZP“. 

Respondenti vidí hlavní úskalí sociálního podnikání v těchto bodech: zneuņití zaměstnancŧ, 

papírové zaměstnávání, malá podpora ze strany státu, malá osvěta, chybějící finance, podpora státu 

a obyvatel, nedŧvěra společnosti, udrņení rovnováhy mezi podnikatelskými a sociálními cíli, 

předsudky společnosti, nejisté financování a udrņitelnost. 

 Jak dokazují výsledky z předvýzkumu daného zařízení, potvrzuje se dŧleņitost sociálního 

podnikání a rekvalifikačních kurzŧ pro osoby s mentálním postiņením. Samozřejmě ņádné počátky 

se neobejdou bez komplikací, ale i pracovníci v těchto sluņbách si uvědomují daná úskalí a jsou 

ochotni s nimi pracovat a připraveni je částečně eliminovat zejména v oblastech, k nimņ mají 

kompetence.  

 

DISKUZE 

 Význam tranzitního programu je nezpochybnitelný. Díky této formě se jedinec s mentálním 

postiņením dostává do pracovního procesu mezi intaktní společnost a uvědomuje si neocenitelné 

benefity, jeņ mu volný trh práce nabízí. Navázání komunikace, rozńíření si okruhu nových přátel 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

15 

 

bez zdravotního postiņení, prevence sociálně-patologických jevŧ a vytváření návykŧ, souvisejících 

s pracovním procesem, jsou jen základními sloņkami, neboť kaņdý jedinec je obohacován dalńími 

vlivy. Novějńí platforma sociálních podnikŧ přináńí dalńí moņnosti osobám s mentálním 

postiņením. Z tohoto pohledu vidíme přínos rekvalifikačních programŧ, které ve spolupráci 

s organizacemi a úřady práce mají viditelné výsledky. Z toho plyne, ņe osoby s mentálním 

postiņením mají moņnosti uplatnit se na volném trhu práce, pokud jsou jim vytvořeny vhodné 

podmínky. Moņnost rekvalifikačních kurzŧ, a tím vytvoření určité formy podpŧrného programu 

jim rozńiřuje oblast svého pŧsobení v intaktní společnosti a umoņņuje jejich integraci. V rámci 

dalńí podpory a rozvoje je nutno eliminovat co nejvíce negativních projevŧ a úskalí, jeņ s sebou 

přináńí sociální podnikání a vytvořit rŧznou ńkálu rekvalifikačních kurzŧ, které ve spolupráci 

s úřady práce mohou sníņit nezaměstnanost osob s mentálním postiņením. 

 

SHRNUTÍ 

Tranzitní program umoņņuje osobám s mentálním postiņením získat potřebné dovednosti, 

poskytuje cílenou a individuální podporu v praktickém ņivotě, která vede k samostatnosti jedince. 

V příspěvku jsme také zmínili dalńí formy uplatnění se v oblasti zaměstnání, k němuņ je vņdy 

potřeba určitého vzdělání. O moņnostech profesní přípravy se zabývá kariérové poradenství a 

příprava v rámci celoņivotního učení.  

V rámci České republiky je tranzitní program nabízen větńinou v organizacích, které 

nabízejí podporované zaměstnávání. Ten prezentuje i Asociace TRIGON, jejíņ nabídka zahrnuje i 

dalńí formy rozvoje pro osoby s mentálním postiņením. Byl představen sociální podnik a 

zdŧrazněna jeho dŧleņitost na trhu práce, zejména moņnosti dalńí spolupráce, nejen nabídka 

zaměstnání osobám se zdravotním postiņením, ale také uplatnění studentŧ se zdravotním 

postiņením v rámci praxe apod.  

Dŧleņitostí pro rozvoj těchto podnikŧ je nutná spolupráce s dalńími subjekty zejména s 

úřady práce, dále je nutná propagace a osvěta této platformy, neboť společnost si neuvědomuje 

přítomnost a dŧleņitost těchto podnikŧ, natoņ aby viděla smysl v zaměstnávání osob s mentálním 

postiņením. Osoby s mentálním postiņením musí neustále brojit proti předsudkŧm. Je nutné se 

zaměřit na nové zaměstnavatele a ukázat jim výhody zaměstnání osob s mentálním postiņením 

např. skrze informační kampaně. Pokud se i stát začne angaņovat v této oblasti, mohla by tato 

platforma dobře fungovat i v nańem státě. 
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Uvedená problematika je řeńena v rámci projektu „Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se 

specifickými potřebami“ v rámci studentské grantové soutěņe na Univerzitě Palackého v 

Olomouci, pod číslem PdF_2013_016.  
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