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Vytvořil: Mgr. Eva Vostálová      Vytvořeno dne: 28. 7. 2016 

Platí od: 1. 8. 2016       Frekvence revize: 1x ročně 

Odpovědná osoba: vedoucí sociální pracovník   Pořadové číslo: 1  

Metodické zařazení: Vnitřní pravidla - SQSS 

 

Tento dokument je určený a závazný pro všechny pracovníky odborného sociálního 

poradenství ParaCENTRA Fenix, z. s., a pro všechny klienty využívající poradenství pro návrat 

či vstup na pracovní trh. 

 

Pravidla poskytování poradenství pro návrat či vstup na pracovní trh 

 

V rámci poradenství pro návrat či vstup na pracovní trh nabízíme tyto služby: 

1. pomoc při vyhledávání pracovních nabídek (poskytnout odkazy na různé internetové 

portály zabývající se shromažďováním nabídek práce vhodné pro OZP), poskytneme 

seznam potencionálních zaměstnavatelů, kteří práci pro lidi se sníženou pracovní 

schopností nabízí nebo nabízeli, 

2. pomoc při psaní životopisu, 

3. pomoc při výběru vhodného pracovního místa (doprovod na možné místo práce, pomoc 

při zjišťování bezbariérovosti pracoviště), 

4. pomoc při jednání se zaměstnavatelem (např. upozornění zaměstnavatele na výhody, 

které zaměstnávání člověka s handicapem nabízí), 

5. praktický nácvik různých dovedností spojených s prací (např. trénink pracovního 

pohovoru), 

6. poskytnutí informací o různých možnostech zaměstnávání lidí se sníženou pracovní 

schopností (např. informace o různých typech a formách pracovních úvazků, 

o příspěvcích týkajících se zaměstnávání, které může zaměstnanec i zaměstnavatel 

čerpat). 

 

CÍLE 

1. Pomoci klientovi získat legální zaměstnání odpovídající jeho možnostem a zdravotnímu 

stavu. Eventuelně pomoci klientovi podle jeho schopností a možností získat lepší práci 

(lépe placenou, kvalifikovanější). 

2. Pomoci klientovi překonávat překážky, které mu brání pracovat nebo snižují jeho 

motivaci pro vstup nebo návrat na pracovní trh (např. psychologické důsledky 

dlouhodobé nezaměstnanosti – nízké sebevědomí, úzkost ze změny, rodinná situace).  

3. Učit klienta dovednostem, které potřebuje k nalezení a získání zaměstnání (hledání 

práce, odpověď na inzerát, telefonický kontakt se zaměstnavatelem, sebeprezentace, 

sestavení životopisu či motivačního dopisu, pohovor). 
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4. Pomoci klientovi se zvyšováním kvalifikace (např. pomoc při hledání rekvalifikačních 

a jiných kurzů, praxe, vyučení, práce s PC).  

5. Seznámit klienta, pokud o to má zájem, s tím, jaké má možnosti, práva a povinnosti 

na trhu práce coby osoba se zdravotním postižením (chráněné pracovní místo, souběh 

zaměstnání a pobírání sociálních dávek pro zdravotně postižené, slevy na daních). 

6. Zprostředkovat klientovi další služby, které mohou zlepšit jeho situaci a pomoci mu při 

shánění zaměstnání (osobní asistenci, psychoterapie, apod.).  

7. Pomoci klientovi při kontaktu a vyjednávání se zaměstnavatelem.  

8. Poskytnout klientovi poradenství v pracovně-právní oblasti, pomoci mu hájit jeho 

práva, pokud jsou krácena.  

9. Pomoci klientovi, aby si udržel získané zaměstnání, pomoci mu překonat těžkosti, které 

mohou po nástupu do práce nastat, pomáhat klientovi s bezproblémovou komunikací 

se zaměstnavatelem.  

10. Pomoci zaměstnavateli v kontaktu s klientem, pokud o to má zaměstnavatel zájem 

a klient s tím souhlasí. 

 

PRINCIPY 

 Při poskytování služby je kladen velký důraz na flexibilitu. 

 Klient není ke spolupráci a využívání služby nucen, zájem o spolupráci musí vzejít ze 

strany klienta. Toto je možné aktivně podpořit například pořádáním skupinových 

motivačních vzdělávacích akcí či oslovením s nabídkou možnosti využít tuto službu. 

 Klient je podporován ve vlastní aktivitě. 

 Klient je podporován v upevňování vlastní vůle. 

 

OBECNÝ POPIS PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE 

1. Vstupní anamnestický rozhovor  

 sběr dat o klientovi: 

o zjišťování údajů o pracovní a studijní historii klienta (dosažené vzdělání, 

absolvované kurzy) 

o jakou profesi vykonával před úrazem/nemocí 

o čím se zabýval v poslední době 

o jak je na tom s cizími jazyky, ovládáním PC, řízením vozu 

o co vše je schopen dělat, zda potřebuje osobní asistenci (kdy?) 

o jak dobře ovládá ruce (chtěl by pracovat manuálně?) 

o jaké má zájmy a další společenské aktivity, v jaké oblasti by rád pracoval 

o jak si hledá práci, co přesně dělá, jaké má zkušenosti s pracovními pohovory 

o kolik času denně/týdně/měsíčně je ochoten práci věnovat (výše pracovního 

úvazku) 
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o je ochoten za prací dojíždět, v jaké lokalitě chce pracovat (v Brně/místě 

bydliště/do 50 km apod.) 

o jaký je jeho denní/týdenní harmonogram (rehabilitace, cvičení, pochůzky, 

koníčky apod.) 

o představa o budoucím zaměstnání. 

 Po anamnestickém rozhovoru následuje vyhotovení seznamu vykonávaných 

a vytipovávání vhodných budoucích pozic. 

 

2. Diskuze nad překážkami 

 Po vyhotovení seznamu profesí (vykonávaných v minulosti/plánovaných 

do budoucna) jsou řešeny důvody, proč klient v bývalém zaměstnání nepokračuje, 

co brání nalezení nového uplatnění – vše společně analyzujeme a hledáme faktory, 

které brání vykonávání práce, a způsoby, jak je zdolat (např. klientovi chybí vzdělání, 

odborná praxe, cizí jazyk, trápí ho nízká sebedůvěra, má špatné zkušenosti 

z minulosti, strach z neúspěchu nebo mu konkrétní práce připadá příliš složitá a on 

si netroufá). 

 Informace o možnostech, právech a povinnostech na trhu práce osoby se 

zdravotním postižením (chráněné pracovní místo, souběh zaměstnání a pobírání 

sociálních dávek pro zdravotně postižené, slevy na daních). 

 

3. Návrhy na odstranění bariér 

 Návrhy, jak bariéry odstranit, hledáme společně shodu, kompromis (vhodné 

kompenzační pomůcky, osobní asistent, absolvování dalšího vzdělávání, 

rekvalifikační kurzy aj.). 

 Volba výše úvazku a přizpůsobení pracovního prostředí. 

 

4. Hledání pracovních nabídek/vhodného dalšího vzdělávání 

 Pokud se podaří najít 2 – 3 vhodné pozice (kurzy, studijní obory), které klienta lákají, 

zaměříme se na ně (vyhledáváme informace okolo, hledáme společně vhodného 

zaměstnavatele/školy/instituce).  

 Informace o webech, kde jsou nabídky práce pro OZP (popř. vzdělávání), vytvoření 

profilu na těchto webech. 

 V případě, že pracovník objeví nabídku, která je pro klienta vhodná, předá mu ji v co 

nejkratším možném čase. 

 Korekce přání klienta s realitou (požadovaný plat, místo výkonu práce, vzdálenost 

školy, náklady na cestování, výše časového úvazku apod. – probereme, co klient je 

ještě ochoten akceptovat, zda klient sníží své požadavky nebo se bude snažit hledat 

jinde, jak mu mohu ještě pomoci radou nebo vyjednáváním s firmou/školou). 
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5. Prvotní kontakt se zaměstnavatelem 

 Pracovník se snaží, aby byl klient co nejvíce samostatný, ale je mu nápomocen, 

pokud klient projeví zájem.  

 Podle aktuální situace se pracovník společně s klientem domluví, zda 

potencionálního zaměstnavatele poprvé osloví klient nebo spíše pracovník. 

 Pracovník je připraven vyjednávat s potenciálním zaměstnavatelem. Jestliže 

zaměstnavatel argumentuje důvody, proč nemůže osobu na invalidním vozíku 

zaměstnat, seznámí ho pracovník s legislativní úpravou, povinnostmi vyplývajícími 

z antidiskriminačního zákona, podá informace ohledně výhod/příspěvků od státu při 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Popřípadě vyjednává se 

zaměstnavatelem, zda a za jakých podmínek by dal práci osobě na invalidním 

vozíku, zda existují v organizaci nějaké překážky, které tomu brání a jak je odstranit, 

jaké profese může zaměstnavatel klientům nabídnout, koho hledá apod.   

 

6. Konzultace životopisu, motivačního dopisu, příprava k pracovnímu pohovoru 

 Pracovník klientovi vysvětlí, proč je životopis důležitý, jaká by měla být jeho 

struktura, co by měl a co by neměl obsahovat, celková úprava. 

 Struktura a obsah motivačního dopisu 

 Příprava na pracovní pohovor (vhodný oděv, vystupování/sebeprezentace při 

pohovoru, diskuze nad průběhem, časté otázky, příprava podkladů k jednání 

v předstihu). 

 

7. Reflexe pracovního pohovoru 

 Klientovy pocity, dojmy. 

 Diskuze nad možnými důvody úspěchu či neúspěchu (zpětná vazba i pro 

pracovníka). 

 Otázka – kontaktovat či nekontaktovat zaměstnavatele po neúspěšném pohovoru. 

 

8. Doprovázení klienta i po nastoupení do práce/školy/kurzu   

 Dělat „vrbu“, aby si mohl postěžovat, rozptýlit obavy a stud, pochlubit se, co mu jde, 

pochválit ho, motivovat k vytrvání, povzbuzovat. 

 

9. Po celou dobu spolupráce 

 Pracovník motivuje, povzbuzuje, podporuje klienta ve vlastní aktivitě a překonávání 

překážek, při hledání vhodné nabídky či studiu. 

 Pracovník podporuje klientovo sebevědomí a vnitřní odhodlání. Je oporou při 

nezdaru či momentální krizi, frustraci. 

 Pracovník s klientem koriguje vzájemný postup – klient dostává úkoly (např. má 

kontaktovat pověřenou osobu ve firmě/ředitele školy, navštívit vyhlédnutou firmu, 
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vyhotovit/poslat životopis a motivační dopis, má projít nabízené weby s nabídkami 

práce a zde si vytvořit profil pro získávání dalších pracovních nabídek). 

 V případě, že pracovník zjistí, že klient něco z toho nezvládá/neumí, pracují společně 

na získání těchto dovedností, pokud je to relevantní. 

 Pracovník žádá po klientovi zpětnou vazbu (jak se „popral“ se zadanými úkoly, jak se 

mu daří, s jakými problémy se nyní potýká, úspěchy). 

 

Podle situace lze výše popsaný pracovní postup upravit dle požadavků klienta. Některé body 

lze podle situace vynechat nebo zvolit jiné pořadí. Lze též poskytnout poradenství zacílené 

pouze na některou z aktivit (např. konzultace životopisu nebo motivačního dopisu, příprava 

na pohovor). 

 

EVIDENCE POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

 

Poradenství pro návrat či vstup na pracovní trh je jednou z činností služby odborné sociální 

poradenství, z toho důvodu se evidence řídí Pravidly poskytování sociálního poradenství 

v aktuálním znění. 

 

Osobní, citlivé a další údaje o klientovi, které pracovník získá během poradenství pro návrat 

či vstup na pracovní trh, zpracovává, zaznamenává a uchovává stejně, jako by se jednalo 

o osobní, citlivé a další údaje klientovi získané při sociálním poradenství. Pracovník provede 

zápis do Poradenských kontaktů a do Záznamu o průběhu poradenství. 
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