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V této části “Zdravotní postižení je přirozené. Musíme přestat věřit, 
že postižení brání člověku v tom, aby něco dělal. 
Protože to není pravda… Postižení mi nebrání něco 
dělat.” ― Benjamin, 8. třída, ve své eseji „Postoje k lidem se zdravotním 

postižením”



Definice zdravotního postižení

• Osoby se zdravotním postižením jako „osoby s dlouhodobým 

tělesným, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením, 

které ve spojení s různými překážkami mohou bránit jejich plné 

a efektivní účasti ve společnosti na stejném základě s ostatními

• Postižení je komplexní, vyvíjející se a vícerozměrný koncept.  

Zdravotní postižení má vliv na životy lidí v mnoha oblastech, 

například: mobilita a používání dopravních prostředků; přístup 

do budov; účast na vzdělávání a odborné přípravě, trh práce a 

volnočasové aktivity; sociální kontakty a ekonomická 

nezávislost

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_introduced

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_introduced


Lidé se zdravotním postižením (People with disability (PwD)) jsou;
Men, Muži, ženy, děti, členové rodiny, přátelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci, zákazníci, 

studenti, učitelé, domorodci, přistěhovalci, všechny národnosti a všechna náboženství

Zdravotní postižení v současnosti ovlivňuje 80 milionů lidí.

To je asi 15% populace ve věku 15 a více let.  

Toto číslo roste s věkem.

Žádní dva lidé se stejným postižením neprožívají své postižení stejným způsobem 

Mezi PwD je více nezaměstnaných než u lidí bez postižení

Mnoho lidí získá své postižení zraněním nebo nemocí

Odborníci, manažeři a správci představují 37% lidí zaměstnaných se zdravotním 

postižením
Zdroj: Disability statistics- barriers to social integration,2012

Cornell University, European comparative data on Europe 2020 & People with Disabilities, 2013

Zdravotní postižení nediskriminuje



Existuje rozdíl mezi zdravotním postižením a špatným 

zdravotním stavem.

Postižení může být:

• Skryté nebo zjevné, od narození (vrozené) nebo 

získané, epizodické nebo stabilní

• Mnoho lidí, kteří nyní trpí zdravotním postižením, žilo 

většinu svého života bez zdravotního postižení

• Postižení se různí, od viditelného, skrytého, trvalého 

nebo dočasného

• Dopad na schopnosti člověka se také liší od 

minimálního po podstatné

• Někteří lidé se zdravotním postižením věří, že více je 

vyřazuje společnost než jejich stav

Profilování zdravotního postižení



01

OPTION 01

OPTION 01

Mentální

OPTION

Duševní

OPTION 01

Smyslové

Neurologické

OPTION 01

Tělesné Ovlivňuje mobilitu a obratnost

Široké spektrum poruch 

učení

Výsledkem je ztráta některých 

tělesných nebo duševních funkcí

Ovlivňuje proces myšlení 

člověka

Ovliňuje schopnost slyšet, 

vidět, čichat, chutnat nebo 

dotýkat se

Typy postižení
Je těžké je definovat. Pro účely tréninku jsme je 

seskupili na základě fungování



Zdravotní postižení 

v Evropě

Source: Disability statistics- barriers to social integration,2012
Cornell University, European comparative data on Europe 2020 & People with Disabilities, 2013
http://www.step-hear.com/accessibility-facts-figures.htm

• 19,9% žen a 15,1% mužů je zdravotně postižených

• 8,5% lidí ve věku 15 - 44 let má jedno nebo více postižení

• 18,8% lidí ve věku 45 - 64 let má jedno nebo více postižení

• 35,6% lidí ve věku 65 let a více má jedno nebo více postižení

• Asi 47% PwD je zaměstnáno ve srovnání se 71% lidí bez postižení

• V roce 2011 byl na úrovni EU-28 hlavním důvodem odchodu z posledního zaměstnání „vlastní 

nemoc nebo zdravotní postižení“ pro více než 30% PwD, kteří nebyli zaměstnáni, ale dříve 

pracovali

http://www.step-hear.com/accessibility-facts-figures.htm


Příběh Ky

https://www.youtube.com/watch?v=T-KicSYZPQ8

https://www.youtube.com/watch?v=T-KicSYZPQ8


Postižení ≠ Nedostatečná výkonnost

Morgan Freeman
Fibromyalgie

Daniel Radcliffe
Dyspraxie

Jamie Oliver
Dyslexie

Selena Gomez
Lupus

Cher
Dyslexie

Lady Gaga
Fibromyalgie



Obecné tipy pro komunikaci

• Dívejte se přímo na dotyčnou osobu, mluvte 

jasně

• Je v pořádku nabídnout potřesení 
rukou při představení

• Respektujte pomocná zařízení jako osobní 

majetek

• Není třeba křičet ani mluvit příliš nahlas

• Zeptejte se před nabídnutím pomoci a 
respektujte jeho/její  rozhodnutí

• Je v pořádku říci „Uvidíme se později“ nebo 
„Slyšeli jste o tom?“



Aktivita: Zažití zdravotního postižení



Aktivita: Zažití zdravotního postižení



Aktivita: Otestuj své povědomí

FINISHED FILES ARE THE RE-

SULT OF YEARS OF SCIENTIF-

IC STUDY COMBINED WITH  

THE EXPERIENCE OF

MANY YEARS.

Nejprve si přečti větu v rámečku níže.



Aktivita: Zažití zdravotního postižení



Už nejsme mrzutí!

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1aDEFlXq8

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1aDEFlXq8


2 část

Modely 

zdravotního 

postižení



1

Lékařský model 

zdravotního 

postižení

2
Sociální model 

zdravotního 

postižení

V této části

“
Obvykle, když se lidé setkávají s někým na vozíku ,

nebo s nějakým postižením, je to ta první věc, které si 

všimnou, ale nevědí, jak reagovat “. Zach Annery



X;

Lékařský model zdravotního 

postižení

„Upoután“ na invalidní vozík

Nemůže chodit po schodech

Je nemocný

Potřebuje pomoc

Má zahořklý postoj

Potřebuje léčení

Potřebuje ústavní péči

Potřebuje lékaře

Nemůže opustit domov

Nemůže používat ruce

Nemůže chodit

Nemůže mluvit

Nevidí nebo neslyší



DŮSLEDKY POLITIKY

Postižení nejsou 
ve společnosti 
vidět a je třeba se 
jimi zabývat skrze 
politiku v oblasti 
veřejného zdraví

PROBLÉM

Jednotlivci jsou 
vnímáni jako 
poruchy, které je 
postihují

ŘEŠENÍ

Ošetření, léčba, 
terapie, léky 
obvykle v 
lékařském nebo 
institucionálním 
prostředí

1

2

3

Lékařský 
model 
podpory osob 
se zdravotním 
postižením

Vznikl lékařským vnímáním, 
které považuje postižení za 

poškození funkce 
způsobené stavem, 
onemocněním nebo 

traumatem. Proto musí být 
„léčeno“. Podle tohoto 

modelu je cílem najít léčbu, 
terapii, která zvládne, ukončí 

nebo téměř ukončí 
poškození



Sociální model zdravotního 

postižení

Sourced from: Participant Handbook CHCCS102 Certificate 1 Work Preparation

Špatně navržené budovy

Pokrytectví

Žádná parkovací místa

Segregované vzdělávání

Chudoba a nízký příjem

Nedostatek aktivačních 

prvků (enablers)

Nedostupná doprava

Izolované rodiny

Žádné výtahy

Předsudky

Špatné pracovní vyhlídky



DŮSLEDKY POLITIKY

Jedná se o kulturní a 
ideologický problém, který 
vyžaduje individuální, 
kolektivní a rozsáhlou sociální 
změnu. Z tohoto pohledu je 
rovný přístup pro někoho se 
zdravotním poškozením / 
postižením otázkou lidských 
práv velké důležitostin

PROBLÉM

Společnost - zdravotní postižení 
nejsou nemoci, ale spíše důsledek 
špatně připraveného prostředí, 
které má pomáhat postiženým 
jedincům uspět normálními 
skutečnostmi života

ŘEŠENÍ
Řešení problému vyžaduje sociální 
akci a je kolektivní odpovědností 
společnosti jako celku, aby se 
uskutečnily změny prostředí nezbytné 
pro plnou účast lidí se zdravotním 
postižením ve všech oblastech 
společenského života

1

2

3

Sociální model 
podpory PwD
Vychází z vnímání osob se 
zdravotním postižením jako 
jedinců. Podle tohoto 
modelu NENÍ postižený 
celý jedinec. Spíše jde o 
soubor komplexních 
faktorů, které vzájemně 
reagují a způsobují 
zdravotní postižení. 
Zdravotní podmínky 
ovlivňující fungování jsou 
skutečností života. Jak 
společnost na tyto 
podmínky reaguje, chápe 
je, nabízená podpora, 
přizpůsobení a flexibilita 
jsou to, co určuje úroveň 
schopností, které může 
jedinec dosáhnout.



Diskriminace 

zdravotního postižení

Část 3



V této části

1. Přímá a nepřímá diskriminace

2. Rovnost verzus rovný přístup versus spravedlnost 

3. Co dělají jiné organizace



Přímá a nepřímá 

diskriminace

Přímá diskriminace:
Zacházení s osobou se zdravotním postižením 

nespravedlivě, kvůli jejímu postižení

Nepřímá diskriminace:
Se děje, když se nedělají žádné ohledy, které by zajistily, že se s každým 

se bude zacházet spravedlivě - jedno pravidlo pro každého

Zástupná odpovědnost:
Pokud zaměstnavatel nezavede opatření k zastavení nespravedlivého, 

diskriminačního nebo škodlivého chování na pracovišti

Diskriminace se vztahuje také na spolupracovníky, pečovatele, 
asistenty, asistenční zvířata a pomůcky zdravotně postižené osoby



Protiprávní diskriminace

Je nezákonné diskriminovat osobu z důvodu zdravotního postižení:

- které měla, mívala nebo by mohla mít v budoucnosti

- které je jí přisuzuje

- spolupracovníka osoby se zdravotním postižením

Je nezákonné, pokud k diskriminaci dochází, protože PwD:

- používá paliativní, terapeutické nebo asistenční zařízení

- je doprovázena pečovatelem, tlumočníkem nebo asistentem

- je doprovázena vodícím psem nebo jiným vyškoleným pomocným                                                         

zvířetem



Diskriminace v zaměstnání

Zaměstnavatelé by neměli diskriminovat:

1. Osobu na základě zdravotního postižení:

• v opatřeních za účelem určení, komu by mělo být nabídnuto zaměstnání

• při určování, komu by mělo být nabídnuto zaměstnání

• v podmínkách, za kterých je nabízeno zaměstnání

2. Zaměstnance z důvodu jeho zdravotního postižení:

• tím, že zamezí nebo omezí přístup zaměstnance k možnostem povýšení, 

převodu nebo školení nebo k jakýmkoli jiným výhodám spojeným se 

zaměstnáním

• propuštěním zaměstnance

• vystavením zaměstnance jakékoli jiné újmě



Stigma a

diskriminace

Nedostatek informací 

a různých služeb -

pro lidi se zdravotním 

postižením, kteří 

hledají informace, 

neexistuje jedno 

místo/úřad pro 

všechno

Další náklady -

doprava, podpora a 

další náklady spojené 

s prací, např. 

pomocné technologie

K dispozici je 

méně pracovních 

příležitostíe

Nepružné 
pracovní 
prostředí, které 
ovlivňuje udržení 
práce

Problémy a výzvy 
zatěžujíci lidi se 

zdravotním postižením

Výsledkem je, že lidé se zdravotním 

postižením mají dvojnásobnou 

pravděpodobnost, že budou na 

spodních 20% celkových příjmů 

domácnosti. Pravděpodobně 

budou žít v nekvalitním bydlení, mít 

nižší úroveň vzdělání a méně 

příležitostí k zapojení do komunity



Spravedlnost

Je podporovat 
poctivost 

odstraněním 
překážek

Rovný přístup

Je poskytnout 
všem takovou 

podporu, kterou 
potřebují k 

zajištění stejných 
výsledků

Rovnost

Je podporovat poctivost 
tím, že každému dáváme 

stejnou věc. Všichni 
dostávají stejnou úroveň 

podporyt



Aktivita



Co dělají jiné organizace?

• Zapojují se do tréninku/školení povědomí o zdravotním 

postižení a duševního zdraví pro náboráře a zaměstnance s 

kontaktem se zákazníky

• Využívají služby zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

k dosažení nového okruhu talentů

• Přizpůsobují strategie zaměstnanosti tak, aby byly více 

přístupné lidem se zdravotním postižením

• Využívají soukromé nebo specializované náborové služby

• Programy školení před nástupem do zaměstnání

• Zaškolování a učňovský výcvik



Co dělají jiné organize?

https://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ

http://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ
http://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ


Proč postižení?

Část 4



V této části

1. Časté mylné představy

2. Working population with disability in Europe

3. Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením

4. Spolehlivost a náklady na zaměstnance



Časté mylné predstavy

• Nebudou moci dělat tuto práci

• Budou častěji nemocní

• Potřebují více volna

• Náchylní k nehodám

• Nebudou se hodit se do týmu

• Méně inteligentní

• Musí být stateční nebo odvážní

• Mají odlišná očekávání

Zdroj:

Australian Public Service Commission (APSC), Ability at work, Section 4 Dealing  

with myths & misconceptions



Náklady na 

úpravy často nižší 

než 500 AU$

Méně 

pravděpodobné, že 

utrpí na pracovišti 

zranění

Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Úpravy často 

prospějí 

všem

Průměrné nebo 

vyšší 

hodnocení 

výkonu prácee

Vytváří pozitivní 

vliv na morálku 

zaměstnancůe

Delší setrvání v 

zaměstnání a 

loajalita

“Přeji si svět, který vnímá zdravotní postižení, duševní nebo tělesné, nikoli jako překážku, ale 

jako jedinečné vlastnosti, které lze považovat za velká aktiva, pokud dostanou správné 

příležitosti Oliver Sacks,  
neurolog



Australská a evropská statistika zaměstnanosti

• 37% jsou odborníci, manažeři a 

správci

• 30% jsou pracovníci prodeje a servisu

• 33% obchodníci, pracovníci ve výrobě, 

dopravě, dělníci a podobní pracovníci

• V roce 2011 pracovalo z domova více 

než 15% zaměstnaných osob se 

zdravotním postižením

• Lidé, kteří uvedli, že mají potíže se 

základní činností, byli častěji 

zaměstnáni na částečný úvazek než 

ostatní (26% ve srovnání s 18%)

Zdroj:

Australian Network on Disability, Opportunity publication



Rozumné úpravy

Zaměstnavatel musí zvážit vhodné 

úpravy pracovního prostředí, aby 

vyhověl osobě se zdravotním 

postižením, pokud jsou potřebné.

Úpravy mají být:

• Nezbytné

• Možné

• Přiměřené

• Possible

https://www.youtube.com/watch?v=QPzq3on2qiA

http://www.youtube.com/watch?v=QPzq3on2qiA


Brisbane City Council Reasonable adjustments video here



Bariéry zaměstnavatelů

• Špatné povědomí o zdravotním 

postižení

• Chybějící porozumění ohledně 

podpůrných služeb a dostupných 

finančních prostředků

• Nejistota, jak podporovat PwD na 

pracovišti

• Nepružné řízení

• Špatná analýza nákladů a 

přínosů



Časté otázky
1. Mohu propustit a zaměstnance se zdravotním postižením, pokud 

jeho práce není uspokojivá?

2. Mohu odmítnout zaměstnat nebo znovu zaměstnat zraněného 

pracovníka?

3. Můj zaměstnanec sdělil, že je zdravotně postižený. Co bych měl 

dělat?

4. Co když se dozvím o zdravotním postižení člověka poté, co už začal 

pracovat?

5. Mohu se zeptat zaměstnance nebo uchazeče, zda má zdravotní 

postižení?

6. Mohu trvat na tom, aby uchazeči podstoupili lékařské testy?



https://youtu.be/qBSQM8hnFJo

Rozmanitost a začlenění
„ale“ (druh piva) v 
každodenní práci pro  
pivovar Brouhaha



https://youtu.be/2VBuRTjUKOg

Liam dokazuje, že Aspergerův 
syndrom není překážkou v 
zaměstnání



Nápady na začlenění osob se zdravotním postižením

http://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/The-win-win-of-disability-inclusion

http://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/The-win-win-of-disability-inclusion


Zpětná vazba a dotazy

Předkládá
EPIC Assist

Pro další informace kontaktujte EPIC Assist

Omezení jdou jen tak 
daleko.”
Robert Hensel


