
Pracovní skupina- OZP 

Dne:  2. 2. 2022 

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 

ÚP Votice 

-  na ORP je problém se zaměstnáváním OZP. Pokud má osoba velký zájem o zaměstnání, větší 

podporu než ve Voticích získá na ÚP v Benešově. V evidenci ve Voticích je cca 5 osob s ID, 

které mají zájem o zaměstnání. Je problém sehnat zaměstnavatele, který by měl zájem o 

OZP.  

Rytmus 

- organizace funguje na otevřeném trhu práce. Jsou v kontaktu s ÚP, mohou osobu OZP 

podpořit formou asistentů přímo na pracovišti- asistence je zdarma, kapacitu na asistenci 

mají  

- Zaměstnavatelé v současné době spolupracují, nabízí i částečné úvazky. Problém je se 

zaměstnáváním osob, které již nemají zachované dovednosti- jsou delší dobu bez 

zaměstnání. Problém je také s osobou, která neodvádí práci, nedochází do zaměstnání včas 

apod.  

- Rytmus si klienty zařazuje podle pobytů a dalších kritérií a poté vyhledávají vhodné 

zaměstnání- ohled na dopravu, vhodnost apod., mají k databázi zaměstnavatelů.   

- práci z domova nenabízejí, cílem je začlenění OZP do společnosti. 

- V minulosti fungovala tzv. tréninková místa- z Rytmusu byla hrazena mzda, pracovní smlouvu 

měl klient přímo s firmou, ale mzda z Rytmusu. 

ICSS Odlochovice 

- 19 klientů, kteří jsou zaměstnaní 

- spolupráce s organizací Rytmus, 5 osob zaměstnaných ve spolupráci, jedna klientka např. 

zaměstnaná v DS Jankov 

- Tréninkové pracoviště nemají, tréninkové programy jsou v ICSS ve výuce ve školách 

- je možné přímo v ICSS zaměstnat OZP, která není přímo klientem ICSS 

- vyučování- v ICSS je škola, probíhá vyučování - mohou docházet i děti z okolí (podle kapacity) 

- aktivizační dílny- lze zaměstnávat i osoby OZP z okolí, ale musí mít zájem, spolupráce s ÚP- 

práce na VPP- výhoda je, že v ICSS je bezbariérové. 

 

PODPORA SAMOSTATNOSTI OZP 

Domov s pečovatelskou službou 

- DPS je 2x ve Voticích, 1x Jankov, Arnoštovice, Zvěstov 

- otázka, jak řešit osoby, které žádají ze soc. důvodů. Paní Fleischhansová  z organizace 

RYTMUS připomněla, že existují tzv. startovací byty, které mohou cílové skupině pomoci. J. 

Počepický doplnil, že město Votice má koncepci prostupného bydlení, která by měla pomoci 



získat sociální byty a zajistit následnou sociální práce. Je zřízená komise pro prostupné 

bydlení, která navrhuje Radě města Votic žadatele do prostupných bytů.  

- ÚP- častý problém je, že v DPS často bydlí osoby, které peč. služby nevyužívají 

- Pan Petrák z peč. služba Farní charity doplnil, že osoby žádají i ze soc. důvodů, ale později se 

dostanou zdravotně, nebo věkem do klientů, kteří budou peč. službu stejně využívat. 

Problém je, že při žádosti o DPS každý uvádí, že služby bude využívat, pak nevyužívá- ale 

nelze osoby nutit. 

- J. Petranová informovala, že existuje tzv. sdílené bydlení (vzor BRNO)- osoby žijí v komunitě, 

cca 3,4 osoby. Náklady na bydlení jsou nižší, společně fungují. 

- ve Voticích je zřízena komise sociální a zdravotní- zde se projednávají žádosti do DPS ve 

Voticích. Pan Petrák uvedl, že žádosti se mění, jednu dobu jich je mnoho a málo bytů, jindy 

nejsou vhodní žadatelé a byty jsou volné- z toho důvodu dostali byt i ze soc. důvodů, ale 

postupně se očekává, že budou odebírat služby.   

Bezbariérovost 

- problém především u lékařů- snaha ze strany MěÚ situaci zlepšit- nepatrné zlepšení 

- málo bezbariérových bytů v DPS Votice - 2 nově upravené byty na bezbariérové – 

rekonstrukce však dopadla problematicky - špatná komunikace, byt nebyl zcela vyhovující, 

musel se několikrát předělávat. Je potřeba ještě upravovat další byty – členové komise 

sociální a zdravotní by měli více zmapovat problémové byty a vypracovat písemnou zprávu 

radě města. 

- byty- domy nemají výtahy. Výtah je pouze v DPS a 1 panelový dům. 

- Snaha Města o tzv. zdravotní centrum- parkoviště, bezbariérový vstup 

 

Bydlení 

RUAH  

- časté dotazy osob v aktivním věku, hledají bezbariérové bydlení, vhodné k jejím potřebám 

- Paní Fleischhansová  z RYTMUSU- je problém s cílovou skupinou- senioři X OZP, často se 

špatně definuje do služby cílová skupina. Problém jsou také osoby OZP, které mají v minulosti 

záznam o závislostech- téměř je nelze umístit do zařízení. 

- Přemek Petrák z FCHSK - snaha udržet osoby z okolních obcí – vesnice, osady v současném 

bydlení- terénní práce. Organizace Rytmus- stejný problém, mají možnost terénu, ale byty 

nemají k dispozici. 

ICSS Odlochovice 

- plán do budoucnosti- 3 komunitní domy, 1 pro osoby s autismem, 1 pro těžce zdrav. 

postižené.  Snaha o cílovou skupinu nejen z Prahy, ale z celé ČR. 

ÚP 

- ve Voticích chybí denní stacionáře pro skupinu od 18 let, např. MELA, ROLNIČKA, poptávka 

by byla. MELA, ROLNIČKA- Votice nejsou spádové, nejsou svozy. Pokud by byl adekvátní 



prostor (ideálně ve spádových Voticích) lze do budoucna jednat o zaštítění ICSS Odlochovice 

– jsou na to kapacitně a odborně vybavení a byla by to nejsmysluplnější cesta.  

 

- chybí i odlehčovací služby- funguje Villa Vallila, Jankov, Tloskov- dlouhodobě obsazené 

  

Doprava 

- problém s dopravou OZP- peč. služba může teoreticky odvézt osobu, která je již klientem. 

Služba, která poskytne OZP dopravu na Voticku, není, pouze taxi. 

- taxík Maxík Benešov- dobré zkušenosti, funguje 

- možná spolupráce s ÚP- dotované nové pracovní místo, pokud se osvědčí 

 

Svaz tělesně postižených 

- 150 členů, platí 80 Kč/rok 

- cca 5 zájezdů za rok, nejoblíbenější akce je předvánoční setkání 

- s podporou od obce jsou spokojení. Pouze chybí prostory na setkávání. Prostor v klášteře je 

ale na předvánoční malý- zatím využívají prostor sokolovny, stačí akorát. 

- k dispozici v DPS 1x týdně, cca 2 hodiny- poskytují baterie do naslouchadel, výběr poplatku na 

rok atd. 

MAS Voticko 

- možnost využívat v Komunitním centru Voticka prostory- pro besedy, přednášky, schůzky 

apod. 

- plánuje se podpora cílové skupiny, jako jsou podpůrné skupinky, komunitní aktivity, včetně 

sociální práce zaměřené na OZP 


