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ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ O. S.
Kdo jsme
Posláním České unie pro podporované zaměstnávání je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného
zaměstnávání v České republice.

Hlavní cíle
• Sdružovat poskytovatele a obhájce služeb podporovaného zaměstnávání.
• Průběžně aktualizovat metodiku podporovaného zaměstnávání na základě nových poznatků a zkušeností a v souladu
s požadavky Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE).
• Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů podporovaného zaměstnávání.
• Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez kterých se otevřená společnost neobejde.
• Být aktivním členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE).
• Šířit vzdělanost v oboru podporované zaměstnávání se zvláštním důrazem na potřeby členů.
• Jednat ve prospěch podporovaného zaměstnávání s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty nestátního
sektoru, podnikatelské sféry atd.

Nabídka služeb
• Vzdělávací programy a informační servis Školicího a znalostního centra České unie pro podporované zaměstnávání:
Kurz pro pracovní konzultanty v podporovaném zaměstnávání, další vzdělávací aktivity pro pracovníky v oblasti PZ i pro širší
odbornou veřejnost.
• Zpravodaj IN zaměřený na podporované zaměstnávání, vychází čtyřikrát ročně.
• Audity kvality v podporovaném zaměstnávání.
• Zpracování koncepcí, metodik, strategií v oblasti podporovaného zaměstnávání, pracovní a sociální rehabilitace.
• Kolokvia - odborná diskusní setkání nad tématem podporované zaměstnávání.
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ČESKÁ UNIE PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ O. S.
Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním
prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují
individuální, osobní a průběžně poskytovanou podporu před i po nástupu do práce.
Podporované zaměstnávání vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a jejich představ o vlastním pracovním uplatnění.
Zaměřuje se na rozvoj pracovní kariéry uchazečů, které vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění.
K uživatelům podporovaného zaměstnávání mohou patřit uchazeči o práci ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností s
kumulací více znevýhodňujících faktorů, nejčastěji s mentálním postižením.

Základní informace
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Sídlo: Studentská 3, 160 00 Praha 6
Mobil: 739 040 086
E-mail: info@unie-pz.cz
Web: www.unie-pz.cz

Datum vzniku: 31.7. 2000
Č. registrace MV ČR: VS/1-1/44410/00-R
IČO: 7503 7271
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6, č. ú. 86-8980560287/0100
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011
Členská základna
Členskou základu tvoří 19 právnických osob:

AGAPO, o.p.s.

Fosa, o.p.s.

Agentura Osmý den

GreenDors, o.s.

Agentura Pondělí

Mesada, o.s.

Agentura pro neslyšící (APPN o.s.)

Rytmus, o.s.

Agentura PZ při Diakonii ČCE v Litoměřicích

Rytmus Benešov, o.p.s.

Asistence, o.s.

Rytmus Chrudim, o.p.s.

Aspekt, o.s.

Rytmus Liberec, o.p.s.

Česká abilympijská asociace, o.s.

Spolu Olomouc, o.s.

Fokus Mladá Boleslav

TyﬂoCentrum Praha o.p.s.

FOKUS Vysočina
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011
Noví členové

Novým členem ČUPZ se ke
dni 21.11.2011 stala
organizace GreenDoors, o.s.

Změny v agenturách

Od 1.1.2011 je novým
ředitelem organizace Rytmus
Benešov, o.p.s. Mgr. Lukáš
Laichter.
V druhé polovině roku se stal
novým ředitelem organizace
Agapo Mgr. Miroslav Hájek.
Další změnou v této organizaci
je změna právního statusu z
o.s. na o.p.s

Aktuální situace PZ v ČR

Počet poskytovatelů PZ v
rámci ČR v průběhu roku 2011
mírně vzrostl, k 1.1.2012
funguje celkem 52 agentur PZ
(viz graf).

Vývoj počtu poskytovatelů PZ v ČR

Jediným krajem, kde v
současné době nemá PZ
zastoupení, je Plzeňský kraj.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011
Vzdělávací aktivity v roce 2011
V průběhu roku 2011 se uskutečnily uskutečnily následující vzdělávací aktivity:
• Kurz pro pracovní konzultanty v podporovaném zaměstnávání, 2 běhy (jarně-letní, podzimně-zimní), celkem 13 absolventů
• Pracovní setkání „Kam kráčíš, individuální plánování v PZ?“ (19.5.2011, 7 účastníků)
• Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace I. (2 termíny: 28.6. a 27.9.2011, celkem 28 absolventů)
• Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace II. (15.11.2011, 12 absolventů)
• Pracovní skupina „Jak se připravit na inspekce“ (4.8.2011)
• Tvorba PR strategie (seminář pro členské organizace, 19.9.2011)
Další kurzy („Individuální plány – tvůrčí setkání“ 2x, „Role a hranice sociálního pracovníka,“ Řízení týmu a metodické vedení
pracovníků v PZ“) byly vyhlášeny, pro malý zájem se však neuskutečnily.

Inovace systému vzdělávání, akreditace kurzů u MPSV
V průběhu roku 2011 došlo k inovaci systému vzdělávání ČUPZ. Původní 203 hodinový Kurz pro pracovní konzultanty v PZ byl
rozdělen do 3 oddělených, zvlášť akreditovaných kurzů:
• „Základní kurz podporovaného zaměstnávání“ (24 vyučovacích hodin) – č. akreditace 2011/1625-SP
• „Speciﬁka práce s cílovými skupinami podporovaného zaměstnávání“ (16 vyučovacích hodin) – č. akreditace 2012/0050-SP
• „Sociálně-právní problematika související se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením“ (12 vyučovacích hodin) – č.
akreditace 2011/1680-SP
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Dále byl inovován původní kurz „Metodik v PZ“. Inovovaná podoba kurzu:
• „Řízení týmu a metodické vedení pracovníků v podporovaném zaměstnávání“ (84 hodin, včetně odborné praxe) – č. akreditace 2012/0051-SP/VP (kurz je akreditován pro 2 cílové skupiny: sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách)

Kolokvia PZ
V roce 2011 se uskutečnila 4 kolokvia.
28. 3. 2011 – na programu: zaměstnávání OZP (Mgr. Eva Svěrčinová, ÚP Praha 6), aktuality z projektu Zavádění evropských
trendů…", Zkušenosti agentur PZ s inspekcemi kvality sociálních služeb, pojištění agentur zprostředkovávajících zaměstnání
(agentur práce).
25. 5. 2011 – na programu: workshop na téma Práce se "třetí osobou" (Petr Eisner, Pohoda, o.s.); spolupráce agentur PZ se
zaměstnavateli (výměna zkušeností).
6. 10. 2011 – na programu: Prezentace úspěšné spolupráce se zaměstnavatelem - AmRest (Jana Švajglová, Rytmus, o.s.,
Aneta Papírníková, AmRest); Představení konceptu "Business for Breakfast" a jeho možného přínosu pro agentury PZ; „S
individuální podporou k zaměstnání" - prezentace o.s. Máme otevřeno?; Diskuse zaměřená na otázky související s
oslovováním zaměstnavatelů a hledáním práce pro uživatele PZ.
7. 12. 2011 – na programu: Sociální ﬁrma (Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s., Marcel Ambrož, Sananim o.s.);
agenturní zaměstnávání a novinky z úřadů práce (JUDr. Jan Bucki, GŘ ÚP ČR), Změny zákona o zaměstnanosti k 1. 1. 2012
(JUDr. Jan Hutař, NRZP ČR).
Kolokvia konaná ve dnech 28. 3., 6. 10. a 7. 12. 2011 se uskutečnila v rámci projektu Zavádění evropských trendů v oblasti
zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.
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Projekty
Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe
projekt realizovaný v rámci OPLZZ ESF ČR č. CZ.1.04/5.1.01/51.00047 - Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání
znevýhodněných osob do české praxe (3 621 656,- Kč, doba trvání projektu 1. září 2010 – 31. srpna 2012).

Klíčové aktivity realizované v roce 2011
Setkání tematické sítě
2. setkání tematické sítě - 13.1.2011, Belfast - Na setkání byly kromě výměny zkušeností z praxe PZ v ČR, Německu a
Rakousku řešeny otázky organizačního rázu, tj. ujasnění termínů a míst konání nadcházejících setkání. Předběžně bylo
naplánováno setkání v Praze (duben/květen 2011), jehož předmětem by mělo být představení systému PZ v Německu a
Rakousku a přenos zkušeností spolupráce s úřady práce.
3. setkání tematické sítě - 11.4.2011, Praha – v rámci semináře vystoupili právník a vedoucí německého projektu Miteinander Michael Tauber a dále zástupci německého ÚP, Barbara Breese – ředitelka ÚP v Deggendorfu a Marianne Loibl –
ředitelka ÚP v Zwieselu. V rámci setkání se přítomní měli možnost seznámit se systémem zaměstnávání osob se
znevýhodněním (respektive Podporovaného zaměstnávání) v Rakousku a Německu, se speciﬁky PZ v těchto zemích a
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způsobem legislativního ukotvení služby PZ.
4. setkání tematické sítě - 14.6.2011, Kodaň – v rámci konference EUSE. Setkání se zúčastnily koordinátorka projektových
aktivit a vedoucí projektu a zástupkyně německého a rakouského partnera, Kirsten Hohn a Andrea Greiner. Řešeny byly
praktické otázky související s realizací projektu, zástupkyně partnera byly informovány o výsledcích realizovaných aktivit,
zejména o dubnovém setkání tematické sítě, a také o dalších plánovaných aktivitách. Dále byl diskutován plán aktivit na
nadcházející měsíce
5. setkání tematické sítě - 14.11.2011, Praha – tématem semináře pro poskytovatele, které se zúčastnili němečtí a rakouští
kolegové byl např. model měření efektivity a kvality sociálních služeb - EFQM-Excellence-Model, Plánování zaměřené na
člověka v podporovaném zaměstnávání a dále Marketing a PR v neziskovém sektoru.
6. setkání tematické sítě - 23.-25.11. 2011 – účast na „Německé národní konferenci o PZ“ (Suhl) - Konference se zúčastnila
ředitelka o.s. Mesada paní Tamara Křivánková a ředitelka Fokus Písek paní Miluše Balková.

Setkání EUSE
13. - 14. 1. 2011 - (Belfast, Severní Irsko, K.Podivínová) Na programu: možnost zapojení přítomných národních asociací do
připravovaného projektu Leonardo Transfer of Innovation, jehož cílem by mělo být ověření nově vytvořené evropské metodiky
podporovaného zaměstnávání (Supported Employment Toolkit) v praxi vybraných agentur PZ (v rámci jednotlivých evropských
zemí); prezentace aktuálního stavu příprav 10.konference EUSE
30. 3. 2011 - (Mallorka, Španělsko) Na programu: aktuální informace týkající se příprav 10.konference EUSE, stipendium
EUSE pro rok 2012, informace k výsledkům v uplynulém půlroce realizované „Supported Employment Study“ (výzkum v
oblasti systému PZ v jednotlivých evropských zemích), aj.
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14. 6. 2011 - (Kodaň, Dánsko, v době konání 10.konference EUSE) Ústředním bodem tohoto setkání byla rekapitulace
výsledků práce EUSE za období červen 2009 - červen 2011, nová organizační struktura EUSE a volba nového vedení.
4. - 5. 11. 2011 - (Lisabon, Portugalsko) Na programu: Zpětná vazba z 10.konefernce EUSE, představení možných pořadatelů
11.konference EUSE, stipendium EUSE pro rok 2012, činnost členů EUSE v rámci pracovních skupin (ČUPZ bude členem
pracovní skupiny zaměřené na legislativu PZ).

Workshopy vedené zahraničními lektory
1. blok: 21. – 23. 3. 2011 - Mag. Christian Spitaler a Mag. Gertrud Tschuk, Rakousko - „Podpůrné služby pro osoby se
zdravotním postižením při přechodu mezi školou a pracovním životem“

Účast na 10.konferenci EUSE v Kodani
14. – 16.6. 2011 - Podrobné informace o 10.konferenci EUSE a jednotlivých prezentacích jsou k dispozici na konferenčním
webu www.euse2011.org.

Příprava 3. Národní konference o PZ
V listopadu 2011 byla zahájena příprava na 3. Národní konferenci o PZ, které se budou účastnit také naši zahraniční partneři
z Rakouska a Německa. Konference je plánována na 23. – 24.5.2012 a uskuteční se v prostorách Národní technické knihovny
v Praze 6.
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Další projekty
1. Projektové žádosti podané v rámci rámci grantové výzvy MPSV ČR – Mezinárodní spolupráce – Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost.
a) PZ na cestě Evropou II. – výzva č.77 Mezinárodní spolupráce, partneři: EUSE, NRZP ČR – projekt navazuje na
výsledky projektu Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe (I.).
Projekt podán v září 2011, ale nebyl podpořen.
b) Severská inspirace – partner, Švédská sociace PZ , GŘ ÚP a Rytmus, o.s. – plánováno podat v 2. Výzvě - konec
ledna 2012. Jeho cílem je přenos švédských a ﬁnských zkušeností s využitím služby podporované zaměstnávání v
rámci aktivní politiky zaměstnanosti do české praxe a rozšíření získaného know-how mezi pracovníky českých
úřadů práce agentur podporovaného zaměstnávání a zaměstnavatele.
2. Nadace Vodafone Rok Jinak – podán projekt na ﬁnancování ročních mzdových nákladů na pracovníka pro PR a komunikaci
– projekt nakonec vyšel pouze na krátkodobý úvazek – 3 měsíce. Datum zahájení projektu 1.2.2012 – 30.4.2012. projekt je
zaměřen na propagaci tématu podporované zaměstnávání a zároveň také 3. Národní konference o PZ a soutěže Stejná šance.
3. ČUPZ partnerem projektu EUSE – EUSE Toolkit for Diversity – partnerství projektu Leonardo Transfer of Innovation.
Hlavním cílem projektu je vyhodnotit evropskou metodiku PZ (Supported Employment Toolkit), přizpůsobit s požadavky 4
evropským „cluster group“ a zajistit přenositelnost a využitelnost u dalších cílových skupin osob se znevýhodněním
(př.imigranti, lidé po výkonu trestu, etnické minority, mladí lidé bez vzdělání, lidé, kteří zneužívali návykové látky, atd.). Projekt
nebyl schválen v prvním kole, nicméně bude podán znovu v únoru 2012.
4.ČUPZ partnerem projektu NRZP ČR - Cílem zamýšleného projektu NRZP ČR je vytvoření tematické sítě, která se bude
zabývat přenosem zahraničních zkušeností s využíváním peněz odvedených v rámci plnění kvóty zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, respektive prostředků, získaných neplněním této kvóty. Plánované zahájení projektu březen 2012.
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Informační servis
Webové stránky
V lednu 2011 byly spuštěny nové webové stránky ČUPZ. Inovace stránek přinesla následující změny:
• Přímo na hlavní stránce je umístěna sekce "Aktuality", kde jsou průběžně uveřejňovány aktuální informace nejen z oblasti
PZ. Nově je zařazena také rubrika "Semináře a školení" umožňující online přihlašování na vzdělávací akce ČUPZ.
• Zásadně změnila podobu také sekce Knihovna. Návštěvníkům stránek je k dispozici široká škála materiálů, počínaje
metodickými publikacemi, právními předpisy souvisejícími s problematikou zaměstnávání OZP, přes cizojazyčné materiály, až
po prezentace z vybraných kolokvií a dalších vzdělávacích akcí. Knihovna, jejíž nabídka bude průběžně aktualizována, je
členěna do několika kategorií.
• Nové stránky ČUPZ jsou obohaceny také o Fotogalerii.
• Zcela novým prvkem stránek je online Poradna, jejímž prostřednictvím se mohou na ČUPZ obracet případní zájemci o
speciﬁcké informace z oblasti PZ.
• Novinkou je také Anglická sekce, přinášející zahraničním návštěvníkům webu základní informace o PZ v ČR.
• Zpřehledněna byla sekce Poskytovatelé služby PZ, v níž je možno vyhledávat agentury dle krajů. (Základní přehled
zastoupení agentur PZ v jednotlivých krajích poskytuje také mapka ČR umístěná přímo na úvodní straně.)
• Zřízena je také tzv. Členská sekce, obsahující informace a materiály určené výhradně členům ČUPZ. (Vstup do této sekce je
chráněn heslem, které je sdělováno pouze členům.)
• V rubrice Dobrá praxe se mohou prezentovat členské organizace se svými spoty.
Stránky jsou nadále průběžně aktualizovány a jejich obsah (a jednotlivé nástroje) jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám a
požadavkům ČUPZ a jejím členům.
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Zpravodaj IN
V průběhu roku 2011 vyšla 4 čísla Zpravodaje IN, která jsou k dispozici ke stažení v Knihovně na www.unie-pz.cz.

Aktivity realizované v rámci PUBLICITY projektu Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání
znevýhodněných osob do české praxe
Články ve Zpravodaji IN
• Podpůrné služby pro osoby se zdravotním postižením při přechodu mezi školou a pracovním životem – přenos zkušeností
rakouských kolegů do české praxe.“
• Dubnové setkání tématické sítě v rámci projektu PZ na cestě Evropou.

Články v dalších periodicích:
• Redakce tištěných i elektronických novin MPSV Práce a sociální politika – červenec-srpen 2011.
• Sociální práce – říjen 2011.
• Abilympijský zpravodaj – srpen 2011.

Publicita projektu na webových stránkách
• Kromě stránek ČUPZ (www.unie-pz.cz) byly informace o projektu uveřejněny na dalších webových stránkách: Základní
informace o projektu byly uveřejněny na webových stránkách ESF v ČR (www.esfcr.cz), v sekci „Realizované projekty.“
• Informace o v rámci projektu realizovaných aktivitách (a dalších aktivitách ČUPZ) byly uveřejněny také na stránkách:
www.helpnet.cz, www.ecn.cz, www.neziskovky.cz.
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Působení ČUPZ navenek
• ČUPZ partnerem při vyjednávání sociální reformy.
• ČUPZ členem pracovní skupiny TES OZP (Byznys pro společnost) a Tranzitního programu pro neslyšící (APPN, o.s.)
• Aj.

Finanční zdroje
• Projekt ESF OPLZZ ČR č. CZ.1.04/5.1.01/51.00047 - Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných
osob do české praxe.
• Členské příspěvky.
• Příjmy z realizovaných vzdělávacích akcí.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - AKTIVA

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav kposlednímu
dni účetního období

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41

425

0

Odběratelé

52

1

0

Poskytnuté provozní zálohy

55

3

0

Ostatní pohledávky

56

20

0

Daň z přidané hodnoty

61

4

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

63

332

0

Pokladna

72

3

0

Bankovní účty

74

62

0

ÚHRN AKTIV

85

425

0
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PASIVA

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav kposlednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje č.90 + 94

86

-158

0

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)

92

-369

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)

93

211

0

Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132

95

583

0

Dodavatelé

105

2

0

Zaměstnanci

109

59

0

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění

111

25

0

Daň z příjmů

112

10

0

Jiné závazky

121

155

0

Výnosy příštích období

130

332

0

ÚHRN PASIV

133

425

0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - NÁKLADY

Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

36

10

46

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu

1

27

8

35

Spotřeba energie

2

9

2

11

531

204

735

Služby celkem
Cestovné

6

27

0

27

Ostatní služby

8

391

197

588

939

121

1060

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady

9

715

118

833

Zákonné sociální pojištění

10

222

2

224

Zákonné sociální náklady

12

2

1

3

1

74

75

Ostatní náklady celkem
Odpis nedobytné pohledávky

19

0

60

60

Jiné ostatní náklady

24

1

14

15

1507

409

1916

NÁKLADY CELKEM
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Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

0

372

372

0

372

372

1175

0

1175

1175

0

1175

VÝNOSY CELKEM

1175

372

1547

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-332

-37

-369

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-332

-37

-369

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - VÝNOSY

Číslo
řádku

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb

2

Provozní dotace celkem
Provozní dotace

29

