Zaměstnání jako cesta k návratu do života
a destigmatizaci v očích veřejnosti

MANUÁL
DOBRÉ PRAXE

1. ÚVOD

Manuál dobré praxe – Pracovní a sociální agentura o. s. SANANIM
vznikl v rámci projektu ESF Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog CZ.04.3.07/2.1.01.2/0031

(c) o. s. SANANIM
ISBN

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
činnost Pracovní a sociální agentury o. s. SANANIM sleduji pozorně od samého
počátku. Společně se zakladateli agentury jsem také oslavila první rok její existence.
Nyní mám příležitost uvést několika slovy publikaci Manuál dobré praxe. Je to pro
mě velká čest.
Pracovní a sociální agentury si velice vážím. Lidé se v ní sdružují za účelem
pomoci těm, kteří mají z různých důvodů potíže zařadit se do pracovního procesu.
Tato uznáníhodná činnost vyžaduje absolutní pochopení a zkušený přístup. Z Manuálu dobré praxe je patrné, že agentura získala během svého působení obrovské
množství důležitých zkušeností, které se nyní rozhodla předat dál.
Přeji Vám, abyste Manuál dobré praxe využili v co největší míře a abyste podobně jako Pracovní a sociální agentura pomohli vstoupit mnoha lidem po delší odmlce
znovu do pracovního procesu.  
    
             Kateřina JACQUES, poslankyně Parlamentu ČR
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VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

AA skupiny – svépomocná skupina Anonymní alkoholici
AT poradna – poradna pro alkoholismus a toxikomanie – ambulantní psychiatrická zařízení, která se zaměřují na alkoholové a drogové
závislosti
Ateliér ALF – bezbariérová škola nových technologií, která funguje
pod občanským sdružením Art Language (www.artlanguage.org)

Hepatitida – žloutenka, virové onemocnění, které je mezi
uživateli návykových látek časté

Benzodiazepiny (BZD) – skupina látek působící proti úzkosti a na
celkové zklidnění, u léků obsahujích benzodiazepiny je velké riziko
zneužívání. Uživatelé návykových látek běžně kombinují klasické
drogy s těmito léky

a respektování práv ostatních ubytovaných.

CADAS – Specializované ambulantní služby o. s. SANANIM je
ambulantní léčebné centrum poskytující zejména substituční léčbu

Chráněné zaměstnání - nabízí nácvik pracovních a sociálních
dovedností v chráněném prostředí. Cílem podpory je plynulý
přechod klienta z chráněného pracovní místa do přechodného
zaměstnání nebo do méně chráněných podmínek.

Café Therapy – kavárna a restaurace v centru Prahy, ve které
jsou zaměstnáváni klienti Pracovního programu o. s. SANANIM, je
jednou z prvních firem, jejíž podnikání vychází z koncepce sociální
ekonomiky
COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem,
o. s. SANANIM poskytuje strukturovaný program určený lidem
ve výkonu trestu nebo aktuálně po výstupu z výkonu trestu
Craving – silná touha po psychoaktivní látce (droze), pocit puzení
drogu užít
DC - Doléčovací centrum o. s. SANANIM poskytuje následnou péči
(doléčování)
Detoxifikace – proces, kdy se tělo čistí od drog, případně kdy
dochází k abstinenčnímu syndromu. detoxifikace probíhá
v nemocničních zařízeních specializovaných na léčbu závislosti
Dlouhodobá léčba - léčba ústavní či rezidenční, nikoliv ambulantní. Za klasickou se pokládá dlouhodobá léčba v trvání 1 roku.
Zejména u klientů závislých na heroinu se věřilo, že kratší léčba
není účinná. Dlouhodobá léčba byla hodnocena jako „jediná možná
léčba“, kterou klient buď přijme, nebo odmítne. Dnes je považována
za indikovanou u klientů s výraznou sociální problematikou (značná
sociální nezralost, nerozvinuté nebo ztracené sociální návyky
a dovednosti, kriminální anamnéza, zcela chybějící či destruované
nedrogové sociální zázemí a vztahy). Probíhá obvykle
v terapeutických komunitách.
DST - Denní stacionář o. s. SANANIM - ambulantní
psychoterapeutické centrum poskytující pomoc, poradenství
a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek

Opakovací / posilovací léčba – několikatýdenní pobyt v léčebném
zařízení po proběhlém relapsu

ESF – Evropský sociální fond

Chráněné bydlení – zajišťuje ubytování při absolvování terapeutického a resocializačního programu, a to i lidem, kteří v místě svého
bydliště nemají příslušné služby nebo je pobyt v dřívějším bydlišti
kontraindikací k úspěšné léčbě / doléčování. Bydlení si klienti hradí
zcela nebo na něj přispívají. Je časově omezeno a je na ně
uzavřena smlouva. Mezi základní pravidla patří dodržování
„bezdrogového“ prostředí v objektu chráněného bydlení

Automedikace – situace, kdy klient sám, bez vědomí lékaře, užívá
léky, kterými se snaží mírnit své obtíže
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Duální diagnóza – klientovi není diagnostikována pouze drogová
závislost, ale také přidružená psychiatrická onemocnění

Interferonová léčba – léčba žloutenky typu C pomocí interferonu
a ribavirinu. Je účinná, může však mít nepříznivé vedlejší účinky
ovlivňující pracovní výkon.
Kariérní poradenství – specializované poradenství zaměřené na
orientaci na trhu práce, rozpoznání profesních předpokladů a rozvoj
kariérního potenciálu s ohledem na představy klienta o vlastní seberealizaci
Kompetence - souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti
Mediace – řešení vztahu dvou stran za pomoci třetí,
nezávislé strany
Nařízená protitoxikomanická léčba (ambulantní, ústavní,
ochranná léčba, soudně nařízená léčba) – jde o léčbu nařízenou
soudem, která se realizuje podle nařízení v ústavním zařízení
nebo ambulantně v některém odborném zařízení.
Následná péče / doléčování - smyslem je udržet u klienta změny,
které nastaly v průběhu léčby, popř. spontánně nebo po předchozích intervencích. Užší pojetí doléčování se týká především podpory a udržení abstinence po léčbě. Cílem je sociální integrace klienta
do podmínek normálního života. Takto pojatá definice zahrnuje celé
spektrum intervencí, které jsou nezbytné ke zdárnému dokončení
procesu úzdravy ze závislosti na návykových látkách, což je zejména prevenci relapsu, podpůrnou skupinovou terapii, individuální
terapii či poradenství, volnočasové aktivity, sociální práci, pracovní
poradenství, chráněné bydlení. Intenzivní doléčovací program
trvá obvykle 6 až 12 měsíců a jeho absolvování výrazně zvyšuje
efektivitu léčby.

Personal managment (development) – plánování osobního
rozvoje

Substituční léčba / subutex – je způsob léčby, kdy je užívání
původní drogy nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky
s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky.
V ČR se používá k subtituci metadon a buprenorfin (Subutex®)
TK – terapeutická komunita

Podporované zaměstnání - cílem podporovaného zaměstnání
je nalezení a udržení stálého zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Program nabízí časově omezenou podporu a pomoc lidem,
jejichž schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých
důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou
podporu pracovního asistenta poskytovanou před i po nástupu
do práce.

TR – trestní rejstřík, rejstřík trestů - plní roli jakéhosi archívu
informací podstatných z hlediska odsouzení osob pro trestné činy

Pracovní programy o. s. SANANIM – program o. s. SANANIM,
který funguje pod Doléčovacím centrem o. s. SANANIM. Cílem
projektu je nabídnout klientům pomoc při překonání sociálních,
zdravotních a často i právních překážek pro vstup na trh práce.
Projekt má podpořit získání pracovních dovedností u klientů, jež
jsou na běžném trhu práce znevýhodněni. Ve spolupráci s Pracovními programy probíhalo zaměstnávání klientů PSA v Café Therapy.
Právní poradna A. N. O. – právní poradna Asociace nestátních
organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové závislosti
- poskytuje poradenství související s problematikou užívání nelegálních drog
Přechodné zaměstnání - poskytuje klientům trénink pracovních
a sociálních dovedností v nechráněném prostředí. Po dobu
přechodného zaměstnání jsou klienti intenzivně podporováni.
Cílem podpory je schopnost klienta uplatnit se na otevřeném trhu
práce nebo přejít do méně chráněných podmínek.
PSA - Pracovní a sociální agentura o. s. SANANIM
Relaps - návrat k dřívějšímu užívání návykových látek
po předcházejícím období abstinence
Sociální exkluze – sociální vyloučení
Standardní zaměstnání / transparentní zaměstnání - v terminologii PSA to jsou dva základní postupy při zaměstnávání klientů.
Při standardním klient vstupuje do kontaktu se zaměstnavatelem
samostatně a neinformuje ho o své drogové minulosti; při transparentním ho informuje a využívá při kontaktu se zaměstnavatelem
některou ze služeb PSA
Startovní / přechodné zaměstnání – zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele
Střednědobá léčba – léčba trvající obvykle 3 až 4 měsíce
(většinou probíhá rezidenčně v psychiatrické léčebně
na oddělení pro léčbu závislostí)

Poděkování: Pro některé vysvětlivky jsme jako zdroj inspirace
využili Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových
závislostí, Kalina, K. a kol., (C) Úřad vlády České republiky,
vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní
protidrogovou komisi, 2001, ISBN 80-238-8014-4.
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vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní
protidrogovou komisi, 2001, ISBN 80-238-8014-4.
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1. ÚVODEM

Občanské sdružení SANANIM vzniklo v roce 1990 a v současné době provozuje přes 10 základních programů. Od roku 2004 se
díky podpoře aktivní politiky zaměstnanosti ze strany EU otevřely
možnosti zaměřit se také více na problematiku spojenou s pracovním uplatněním bývalých uživatelů návykových látek, případně stabilizovaných klientů substitučních programů. Tím se v ČR doposud
zabývaly především programy následné péče, avšak vzhledem
k jejich omezené kapacitě není dnes v jejich možnostech poskytovat tyto služby v plné šíři, jako to dokáže specializovaná pracovní
agentura.
Založení Pracovní a sociální agentury o. s. SANANIM tak umožnilo vytvořit nadstavbu doléčovacích programů, která je závěrečným
článkem v komplexním systému léčby, resocializace a reintegrace
uživatelů návykových látek v ČR.
Orientovat se na trhu práce i v možnostech vzdělávání je pro
bývalé uživatele obtížné. Po úspěšné léčbě či při úspěšném fungování v substitučním programu mají na jedné straně vysokou šanci
sociální vyloučení překonat, najít pracovní uplatnění a integrovat se
do společnosti, na straně druhé v důsledku předchozí dlouhodobé
drogové kariéry jim často chybí dostatek schopností tuto příležitost
naplnit (nízká kvalifikace, nedostatek pracovních návyků a dovedností, záznamy v rejstříku trestů, malá schopnost jednání s úřady,
neznalost postupů a formálních požadavků apod.). Hrozí nebezpečí,
že neúspěch v pracovním uplatnění by je opět mohl dovést k drogovému způsobu života.
Ve většině evropských zemí je agentura jako zařízení či program zaměřený na pracovní a sociální integraci bývalých uživatelů
návykových látek již řadu let stabilní součástí nabídky služeb.

Význam práce
Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je
důležitou podmínkou důstojné existence, přináší nejen materiální
prospěch, ale současně dává pocit seberealizace a společenské
užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, uspokojuje
jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty.
Skutečnou hodnotu práce člověk obvykle pozná ve chvíli, když
ji hledá nebo ztratí. Nedobrovolné vyřazení práce z osobního života
má totiž podle našich i zahraničních poznatků průkazné negativní
sociální, psychologické, ale i zdravotní důsledky.

1.1. Význam práce pro bývalé uživatele
	návykových látek
Pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka (je-li zaměstnán,
není nucen žít pod vlivem někoho/něčeho jiného).
Status “být zaměstnán” u člověka s drogovou minulostí
pozitivně ovlivňuje postoje společnosti k sociálně znevýhodněným lidem obecně.
Pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem
pro vytváření a rozvíjení sociálních interakcí.
Je jedním ze způsobů, kterým bývalí uživatelé pokračují
v učení a rozvíjení kompetencí.
Zaměstnání je jedním z klíčových aspektů dosažení
dospělosti.
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2. PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA (PSA)

2.1. Projekt PSA
Pracovní a sociální agentura zahájila činnost dne 1. 9. 2005
na základě grantového projektu podpořeného ze zdrojů ESF, hl. m.
Prahy a státního rozpočtu ČR.
Hlavním podnětem pro vznik PSA byl fakt, že v ČR doposud
neexistoval projekt zabývající se cíleně problematikou zaměstnávání
bývalých uživatelů návykových látek - především pomocí nalézt jim
vhodné zaměstnání, rekvalifikaci, nebo doplnit si vzdělání a sociálně
se stabilizovat.
Dvouletý projekt byl rozvržen do několika fází. Všemi prostupovalo vzdělávání týmu PSA v oblasti personalistiky, vytváření strategií
oslovování zaměstnavatelů pro jednorázovou i dlouhodobou spolupráci a udržování této spolupráce, ale také budování těsné spolupráce s institucemi, a to především s Úřadem práce hl. m. Prahy,
Probační a mediační službou ČR, sociálními odbory a vzdělávacími
institucemi.
V první přípravné fázi se realizovaly tři studie pod souhrnným
názvem Průzkumy potřeb cílových skupin:
1. Analýza potřeb léčených uživatelů návykových látek
z hlediska jejich uplatnění na trhu práce;
2. Analýza potřeb potenciálních zaměstnavatelů léčených
uživatelů návykových látek v Praze;
3. Analýza současného stavu a legislativní opory úřadů práce
ve věci zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek.
Agentura poskytovala v tomto prvním období služby na základě zkušeností z práce s klienty v Doléčovacím centru o. s. SANANIM a principů zde používaných, doplněných o postupy z oblasti personalistiky
(především outplacement a recruitment). Vznikala základní pravidla,
koncepce práce i postupy.
V druhé fázi projektu byly užívané postupy práce dále rozvíjeny na základě získaných zkušeností, ověřených strategií i poznatků z Průzkumu potřeb cílových skupin. Dále jsme se soustředili na
intenzivní propagaci projektu a také na navazování spolupráce se
zaměstnavateli.
Ve třetí fázi projektu probíhalo poskytování služeb cílové skupině klientů již standardně, a proto jsme se více soustředili na rozšíření
okruhu potenciálních zaměstnavatelů a věnovali se výměně zkušeností jak v ČR, tak v zahraničí (Fix & Fertig, Verein Wiener Sozialprojekte, Vídeň; Scottish Drugs Forum, East End Partnership, Glasgow). Pracovníkům jiných organizací jsme nabídli možnost stáže
v PSA a sestavili jsme operační manuál PSA.

pracovní smlouvy a pracovních podmínek. Při vyhledávání zaměstnání mohou klienti využívat technické zázemí agentury (PC, internet,
telefon apod.).
Pomoc při řešení sociálních problémů klientů se nejčastěji týká
podpory, případně osobní asistence při jednání s úřady a institucemi
(úřady práce, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, soudy, věřitelé
apod.).
K nabízeným službám, jak bylo zmíněno výše, patří také pomoc
klientům při doplnění vzdělání a rekvalifikaci.
Významnou částí práce agentury je rovněž vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů a navazování dlouhodobé spolupráce s nimi.
Tato spolupráce je zásadní především pro umisťování klientů, kteří
pro různé handicapy, jako je záznam v rejstříku trestů, špatný zdravotní stav (zejména hepatitidy), nízké vzdělání a nízká praxe, mají
významně zhoršenou šanci uplatnit se na volném trhu práce.

zaměstnavatel

klient

agentura

Agentura je prostředníkem v jednání mezi klienty
- uchazeči o zaměstnání a potenciálními
zaměstnavateli.

2.2. Cíle a poskytované služby
Hlavním cílem práce PSA je podpora klienta při hledání pracovního místa a jeho následném udržení.
Dalšími cíly, které se úzce vztahují na dosažení hlavního cíle, jsou
podpora při řešení sociálních otázek, doplnění si vzdělání a rekvalifikace.
V rámci pracovního poradenství nabízíme klientům základní
orientaci v pracovně-právních vztazích, pomoc s vyhledáním pracovního místa, sepsáním strukturovaného profesního životopisu, přípravou na přijímací pohovor a jeho nácvikem (hraním rolí) a vyjednáním
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3. DŮVOD VZNIKU MANUÁLU DOBRÉ PRAXE

Myšlenka sestavit tento manuál vznikla již při psaní grantového
projektu. Témata, kterými se projekt zabývá, jsou v našich podmínkách velmi nová, a proto se dalo předpokládat, že jeho realizace
přinese řadu nových poznatků a důležitých informací z několika hledisek, která se v tomto projektu protínají.
Konkrétně jde o:
- klienty hledající zaměstnání, pracovní poradenství, orientaci
v sociálních otázkách, rekvalifikaci;
- volný trh práce zastoupený širokou škálou zaměstnavatelů;
- instituce, především úřady práce, sociální odbory, probační
a mediační službu, terapeutická zařízení a další zúčastněné
v procesu sociální a pracovní stabilizace klienta.
Po dvouleté realizaci projektu jsme získali z výše uvedených
oblastí řadu nových poznatků, zavedli jsme a ověřili nové metodiky a postupy práce, ale především jsme bohatší o zkušenosti
vedoucí k funkční spolupráci trojúhelníku našich cílových skupin
klient – zaměstnavatel - instituce. Současně se naše aktivity rozšířily i na oblasti, které nebyly v projektu přímo uvažovány, avšak
z povahy poskytovaných služeb v průběhu realizace projektu vyplynuly. Jde o podporované a chráněné zaměstnávání, kariérní
poradenství, nácvik základních dovedností potřebných k orientaci na trhu práce a v sociální problematice, doplnění vzdělání
a rekvalifikaci.
Tento manuál je tedy stručným shrnutím dosažených zkušeností, informací, fungujících postupů a metod práce a také způsobů, jak řešit rizikové situace, které mohou nastat. Měl by přispět
k vytvoření představy, jak přistupovat nejen k cílové skupině bývalých či stabilizovaných uživatelů návykových látek vstupující na trh
práce či hledající sociální stabilizaci, ale i k jiným cílovým skupinám
obyvatel ohrožených sociální exkluzí. Je samozřejmě nezbytné vždy
přihlédnout ke specifikám dané cílové skupiny tak, jako jsme to dělali
v případě klientů našich služeb.

4. klienti

4.1. TYPOLOGIE KLIENTŮ - SKUPINY KLIENTŮ
Rozdělení klientů v tomto manuálu vychází z faktorů, které hrají nejčastěji hlavní roli při vstupu na trh práce. Přesto, že jsme se
snažili vystihnout hlavní společné rysy a charakteristiky dané skupiny klientů (především věk, dobu užívání návykových látek, zdravotní
následky apod.), je každý náš klient - uchazeč o zaměstnání či získání kvalifikace jedinečný, třebaže může platit, že klient ze skupiny do
25 let vykazuje prvky klientů ze skupiny nad 41 let. Je proto důležité
si uvědomit, že toto rozdělení by se značně lišilo, pokud bychom ho
chtěli aplikovat na jiné cílové skupiny nebo na jiný okruh činnosti pro
obdobnou cílovou skupinu.
Zásadními společnými znaky pro rozdělení klientů v tomto
manuálu jsou především:
věk (např. skupina mladých lidí do 25 let je ve všech zemích
EU definována jako jedna z nejvíce ohrožených skupin obyvatel na trhu práce);
délka užívání návykových látek (věk s tímto úzce souvisí);
vzdělání, kvalifikace, praxe;
handicapy, jako je záznam v RT, hepatitidy, duální diagnózy
(opět s tím souvisí věk - čím starší je klient, tím je větší pravděpodobnost, že má za sebou delší drogovou kariéru a z toho
plynoucí následky).
Klienti nejsou rozděleni podle pohlaví vzhledem k tomu, že
z dosavadních zkušeností vyplývá, že muži i ženy řeší, pokud jde
o zaměstnávání a sociální stabilizaci, velmi obdobné problémy. Také
jejich startovací pozice je obdobná (mají stejné handicapy, které souvisejí s délkou užívání návykových látek, vzděláním, praxí).
Samostatně zde, vzhledem ke specifickým aspektům této skupiny, uvádíme matky s dětmi předškolního věku. Jejich startovní
pozice při hledání zaměstnání je jiná (často mohou pracovat pouze
na částečný úvazek, některé firmy nejsou ochotné přijímat ženy na
rodičovské nebo mateřské dovolené, výběr míst pro ně je omezený).
Klienti Pracovní a sociální agentury jsou abstinující bývalí
uživatelé omamných a psychotropních látek, a to hlavně:
- klienti po absolvované léčbě;
- klienti v doléčovacích programech;
- klienti v substituční léčbě.
Specifické skupiny klientů:
- bývalí uživatelé se sekundární psychiatrickou diagnózou;
- matky s dětmi - bývalé uživatelky;
- bývalí uživatelé po výstupu z trestu odnětí svobody;
- bývalí uživatelé se zdravotním postižením.
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Skupiny klientů PSA
Matky s dětmi – bývalé uživatelky (8 klientek)
Charakteristika:
5 klientek absolvovalo léčbu v TK Karlov a jsou na chráněném
bydlení v DC o. s. SANANIM
jsou svobodné, bez partnera, nebo s novým partnerem,
který není otcem dítěte
jsou časově omezené péčí o dítě (děti jsou do věku 4 let)
věk 30 let a výše (podle celkové statistiky patří mezi naší
klientelou spíše ke starším)
mají méně často záznam v RT (jen 25 % z nich)
handicapem pro nalezení zaměstnání je časová vytíženost
z důvodu péče o dítě
vzdělání: 4 - ZŠ, 1 - SOU, 3 - SŠ (z toho 1 s nástavbou)
Klienti do 25 let (41 klientů, z hlediska podílu je to druhá největší
skupina klientů PSA)
Charakteristika:
téměř bez pracovní praxe
malá nebo žádná představa o tom, jaké zaměstnání by chtěli
vykonávat
častá zakázka: pomoc s dokončením vzdělání nebo s rekvalifikací; jejich přání dostudovat nebo se rekvalifikovat mnohdy
zůstává pouze přáním, protože je nedokáží zrealizovat
většina bez záznamu v RT (74 %)
většina dokončila pouze ZŠ (71 %)
12 klientů absolvovalo léčbu v TK
Klienti 25 – 33 let (107 klientů, nejpočetnější skupina v PSA)
Charakteristika:
delší drogová kariéra
pracovní praxe – 80 % uchazečů má praxi ve službách,
nejčastěji jako kuchař/ka, číšník/servírka, prodavač/ka,
skladník, několik klientů jsou řemeslníci, řidiči, ale i fakturantky
nebo administrativní pracovníci
44 % má záznam v RT
vzdělání v celém spektru od ZŠ po VŠ
27 klientů absolvovalo léčbu v TK
Klienti 34 – 40 let (15 klientů, třetí nejpočetnější skupina)
Charakteristika:
různorodá skupina co do délky praxe, prodělané léčby
nebo délky abstinence
větší podíl duálních diagnóz
pracovní praxe především ve službách, manuální zaměstnání
60 % má záznam v RT
65 % dokončilo pouze ZŠ
7 klientů je po léčbě v TK
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Klienti nad 41 let (11 klientů)
Charakteristika:
Dělí se do dvou podskupin
1. podskupina – drogoví uživatelé (7 klientů)
časté duální diagnózy, somatické potíže
4 klienti mají záznam v RT
vzdělání: 2 - ZŠ, 5 - SOU
žádný z nich neabsolvoval rezidenční léčbu v TK
nebo střednědobou léčbu
2. podskupina – závislí na alkoholu (4 klienti)
3 ženy, 1 muž
bohatá praxe a vzdělání (50 % VŠ)
bez zvláštních handicapů na trhu práce
ženy absolvovaly základní léčbu v Psychiatrické léčebně
Bohnice

4.2. Klienti a trh práce
Skupiny klientů lze dále charakterizovat prostřednictvím kladů
a handicapů ve vztahu k nalezení a získání vhodného pracovního
místa. U každé skupiny uvádíme rovněž doporučení shrnující dosavadní zkušenosti, nejvhodnější postupy a způsoby práce. Příklady
dobré praxe uvedené v kapitole 8. tyto charakteristiky a doporučení
pro práci s danou skupinou klientů podrobněji rozvádějí.
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Nevýhody: Nedokončené vzdělání, záznam v RT, malá nebo žádná
pracovní praxe, nereálná očekávání, které se projevují především
důrazem na vysokou mzdu za nenáročnou, nekvalifikovanou práci,
velké riziko návratu k drogovému životnímu stylu, riziko relapsu, fluktuace, neznalost pracovního trhu, neochota plánovat. Jejich typickou
větou je: „Nevím, co bych chtěl/a dělat.“
Doporučení:
U této klientely se projevuje velká tendence reagovat na první
nabídku zaměstnání, která se vyskytne, často bez většího přemýšlení
o dané pozici, pracovní smlouvě, náplni práce apod.
Za důležité považujeme pracovat s takovým klientem postupně,
po malých krocích:
1/ spoluodpovědnost – rozdělení úkolů při hledání zaměstnání
mezi poradce a klienta;
2/ postupné získávání pracovních návyků a praxe - využíváme
možnosti zaměstnání formou brigád nebo tzv. startovacího (podporovaného) zaměstnání u spolupracující firmy, kdy
nám zaměstnavatel poskytuje zpětnou vazbu;
3/ v případě zvládnutí úkolů a pracovního procesu - hledáme
řádné zaměstnání na volném trhu práce.
U této skupiny vždy hrozí nedokončení procesu pracovní adaptace.

Matky s dětmi – bývalé uživatelky
Výhody: Možnost dlouhodobé spolupráce a plánování zejména
v případě zajištěného ubytování, např. na chráněném bydlení, v azylovém domě, u rodiny apod. Ke stabilizaci přispívá i mateřská role.
Matkám se také dostává větší podpory ze stran institucí (státních
úřadů), než je běžné u bezdětných klientů.
Nevýhody: Jsou převážně samoživitelky, překážkou je záznam
v RT, další hrozbu pro jejich pracovní a sociální integraci může představovat bývalý partner - otec dítěte (většinou aktivní uživatel návykových látek).

Klienti 25 – 33 let
Výhody: Doložitelná pracovní praxe, polovina klientů z této skupiny
má dokončené SŠ nebo SOU vzdělání, vyznačují se větší motivací
ke změně životního stylu, mají představu o pracovních pozicích
Nevýhody: Dlouhodobá nezaměstnanost z důvodu užívání návykových látek, záznam v RT, dluhy, exekuce, zdravotní omezení, nemají
fungující rodinné zázemí.
Doporučení:
U podskupiny se vzděláním nebo praxí, bez záznamu v RT je
možnost pracovního zařazení na trhu práce relativně snadná. Jako
důležité se jeví akcentovat předchozí zkušenosti a praxi, navázat
na ně, rozvíjet předpoklady; možné je transparentní i standardní
zaměstnání. V případě těchto klientů je vhodné monitorovat průběh
pracovního procesu a jejich adaptace na něj, intervenovat pouze při

Doporučení:
Prvořadá je psychická a sociální stabilizace klientky. Podpůrným faktorem je spolupráce s léčebným či doléčovacím programem,
odborem péče o dítě, sociálními odbory. Jako nejvhodnější se pro
1. fázi spolupráce ukazuje chráněné nebo podporované zaměstnání (také na poloviční úvazek), nebo brigáda (i dlouhodobá), podle
věku dítěte. Po celkové sociální stabilizaci je možné plánovat řádné zaměstnání na volném trhu práce, zvýšení kvalifikace a doplnění
vzdělání.

zamýšlené změně zaměstnání.
U podskupiny s více handicapy (např. záznam v RT, interferonová léčba hepatitidy aj.) se ukazuje jako nejvhodnější transparentní
zaměstnání. Výhodné je získat pro tyto klienty pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, což dává PSA možnost monitorovat je v pracovním procesu. Následně je vzhledem k četným překážkám těchto
klientů důležité plánovat v delším časovém horizontu, kdy možnost
ucházet se o lepší či zajímavější pozici nastane např. po uskutečnění
výmazu z RT nebo ukončení interferonové terapie.

Klienti do 25 let
Výhody: Relativně krátká doba užívání návykových látek, rodinné
zázemí, možnost bydlet u rodiny, snadnější adaptace a reintegrace díky přetrvávajícím vztahům z doby před užíváním návykových
látek. Někteří mají dokončené SOU nebo SŠ vzdělání, většina klientů z této skupiny jsou tzv. bezproblémoví ex-uživatelé (tj. bez větších
zdravotních handicapů). Zaměstnavatelé u mladých lidí této věkové
skupiny většinou neočekávají zvláštní praxi.

Klienti 34 – 40 let
Výhody: Obvykle delší doba abstinence (necelá polovina klientů této
skupiny prodělala léčbu v TK), mají doložitelnou praxi, k získání řádného zaměstnání jsou většinou velmi motivovaní.
Nevýhody: Záznamy v RT (často i nepodmíněné tresty odnětí svobody), duální diagnózy. Většina má za sebou více než desetiletou
drogovou kariérou, z toho plynoucí nejistoty a obavy z přijetí do pracovního kolektivu (společnosti). Zdravotní omezení (hepatitidy), kli-

enti většinou bez rodinného a sociálního zázemí (především problém
s bydlením), velké dluhy.
Doporučení:
Nejdůležitějším, na čem lze pracovní integraci klientů této skupiny stavět, je především celková doba abstinence a psychosociální
stabilizace. Většinu z nich handicapuje při vstupu na pracovní trh
zdravotní stav, a proto se nám osvědčuje využívat v první fázi možnosti chráněného a podporovaného zaměstnání. U některých jsme
zvolili podporu formou rekvalifikace.
Vstup na pracovní trh je možný standardně i transparentně
s ohledem na individuální možnosti uchazeče.
Vzhledem k dlouhé době užívání návykových látek jde o proces, kdy je nutno počítat s určitou formou podpory v trvání víc než
jeden rok.
Klienti nad 41 let
1. podskupina:
Výhody a nevýhody: jsou v podstatě shodné se skupinou klientů
34 – 40 let.
Doporučení:
Společným znakem těchto klientů je delší odloučenost od společnosti, normálního života a řádné práce. Nikdo z této naší skupiny
neabsolvoval standardní pobytovou léčbu v TK, vyskytuje se bezdomovectví (i potenciální) a duální diagnózy. Střídají období užívání
návykových látek s pobytem ve výkonu trestu, ale i abstinencí. Často
mají zcela nefunkční sociální zázemí. Naproti tomu lze u této věkové kategorie navázat na pracovní praxi z minulosti, protože většina
klientů má ukončené SOU, a soustředit se na podporu individuálních
potřeb těchto klientů. V rámci PSA jde o nestandardní klientelu s
menší schopností adaptace na běžný pracovní kolektiv a je třeba jim
hledat zaměstnání, které na ně nebude v tomto ohledu klást nároky.
Uplatňujeme především transparentní zaměstnání u spolupracujících firem, kde je možnost dohodnout způsob vykonávání práce
(řada těchto klientů upřednostňuje pracovat mimo kolektiv). Jde především o úklid, výlep plakátů, distribuci denního tisku apod.; podařilo
se však také pomoci klientovi i k transparentnímu zaměstnání na
volném trhu práce. Tato skupina klientů rovněž potřebuje výraznou
podporu ze strany PSA, pokud jde o řešení problémů s bydlením
a řešení sociálních záležitostí obecně.
2. podskupina
Výhody: Zřejmou výhodou na trhu práce je u všech 5 klientů této
podskupiny solidní vzdělání s bohatou praxí (např. lékařka, podnikatel v oblasti kultury a umění). Jsou bez dluhů a souvisejících sociálních problémů. Pokud jsou psychicky stabilizovaní, bez problému si
nacházejí práci a stačí jim jen podpora ze strany PSA.
Nevýhody: Vzhledem k dlouhodobému užívání alkoholu mají všichni nefunkční rodinné zázemí (rozchody s životními partnery z důvodu
závislosti). Obecně je v tomto věku (do 50 let) těžké znovu začínat
a hledat nové odpovídající zaměstnání.
Doporučení:
Vzhledem k malému počtu klientů a jejich krátkému kontaktu
s PSA (většinou těsně před vznikem tohoto manuálu) nelze naše zkušenosti jednoznačně popsat. Snažili jsme se všechny klienty motivovat k doléčování (AA skupiny, ambulantní skupiny v Psychiatrické

léčebně Bohnice, v Protialkoholní léčebně Apolinář apod.), případně
k psychoterapii (u těchto klientů je alkoholismus často důsledkem
nefunkčních vztahů s partnery nebo dlouhodobé přepracovanosti).

4.3. Riziko relapsu
Relaps a s ním spojená nebezpečí (opakovaný relaps, přetrvávající craving, pracovní absence, fluktuace) je pro udržení si pracovního místa jedním z největších rizik. V PSA na prevenci relapsu
s klienty cíleně nepracujeme, avšak spolupracujeme s léčebnými či
doléčovacími programy, které se tomu věnují. Klientům (zejména
v prvních fázích kontaktu s PSA) doporučujeme, aby se zapojili do
některého z těchto programů.
PSA nejčastěji spolupracuje s Doléčovacím centrem o. s.
SANANIM.

Relaps a práce

V případě jednorázového relapsu je vždy cílem udržet si stávající zaměstnání.
Pokud je klient například v doléčování, informují pracovníci
PSA o nastalé situaci jeho garanta. Jestliže je zaměstnán
u spolupracujícího zaměstnavatele, je možné ho se souhlasem
klienta informovat o tom, co se stalo, a sdělit mu, jaké další
kroky plánujeme pro stabilizaci situace.
V případě transparentního zaměstnání na volném trhu práce
může také toto být součástí dohod a garancí.
V případě opakovaných relapsů (někdy spojených s absencí
na pracovišti) informujeme o vývoji zaměstnavatele, pokud je
klient zaměstnán u spolupracujícího zaměstnavatele nebo
je zaměstnán transparentně, ovšem za předpokladu, že má
zájem situaci řešit. Společně s klientem navrhujeme řešení,
jehož cílem je udržení pracovního místa (detoxifikace, krátko
dobá substituční léčba, opakovací nebo posilovací léčba v psy
chiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě).
Informace o klientově abstinenci mohou být součástí trojstranné dohody (více kapitola 5.3. Zaměstnavatelé – garance, dohody).
Pokud je klient zaměstnán standardně, zaměstnavatel se neinformuje.

4.4. Shrnutí
Z dvouleté zkušenosti činnosti PSA vyplývají tyto základní pilíře úspěšného a hladkého vstupu na trh práce a udržení si řádného
zaměstnání:
abstinence, stabilizace životního stylu, motivace, chuť
pracovat;
párování klienta s vhodným zaměstnavatelem a pozicí;
personal managment (development) – krátkodobé i dlouhodobé plánování kariéry, profesního zaměření, vzdělávání za sou
časného řešení sociálních problémů;
paralelní spolupráce s léčebným zařízením (nejlépe specializovaným na doléčování);
zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele, monitoring,
zpětná vazba.
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Klienti nad 41 let (11 klientů)
Charakteristika:
Dělí se do dvou podskupin
1. podskupina – drogoví uživatelé (7 klientů)
časté duální diagnózy, somatické potíže
4 klienti mají záznam v RT
vzdělání: 2 - ZŠ, 5 - SOU
žádný z nich neabsolvoval rezidenční léčbu v TK
nebo střednědobou léčbu
2. podskupina – závislí na alkoholu (4 klienti)
3 ženy, 1 muž
bohatá praxe a vzdělání (50 % VŠ)
bez zvláštních handicapů na trhu práce
ženy absolvovaly základní léčbu v Psychiatrické léčebně
Bohnice

4.2. Klienti a trh práce
Skupiny klientů lze dále charakterizovat prostřednictvím kladů
a handicapů ve vztahu k nalezení a získání vhodného pracovního
místa. U každé skupiny uvádíme rovněž doporučení shrnující dosavadní zkušenosti, nejvhodnější postupy a způsoby práce. Příklady
dobré praxe uvedené v kapitole 8. tyto charakteristiky a doporučení
pro práci s danou skupinou klientů podrobněji rozvádějí.
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Nevýhody: Nedokončené vzdělání, záznam v RT, malá nebo žádná
pracovní praxe, nereálná očekávání, které se projevují především
důrazem na vysokou mzdu za nenáročnou, nekvalifikovanou práci,
velké riziko návratu k drogovému životnímu stylu, riziko relapsu, fluktuace, neznalost pracovního trhu, neochota plánovat. Jejich typickou
větou je: „Nevím, co bych chtěl/a dělat.“
Doporučení:
U této klientely se projevuje velká tendence reagovat na první
nabídku zaměstnání, která se vyskytne, často bez většího přemýšlení
o dané pozici, pracovní smlouvě, náplni práce apod.
Za důležité považujeme pracovat s takovým klientem postupně,
po malých krocích:
1/ spoluodpovědnost – rozdělení úkolů při hledání zaměstnání
mezi poradce a klienta;
2/ postupné získávání pracovních návyků a praxe - využíváme
možnosti zaměstnání formou brigád nebo tzv. startovacího (podporovaného) zaměstnání u spolupracující firmy, kdy
nám zaměstnavatel poskytuje zpětnou vazbu;
3/ v případě zvládnutí úkolů a pracovního procesu - hledáme
řádné zaměstnání na volném trhu práce.
U této skupiny vždy hrozí nedokončení procesu pracovní adaptace.

Matky s dětmi – bývalé uživatelky
Výhody: Možnost dlouhodobé spolupráce a plánování zejména
v případě zajištěného ubytování, např. na chráněném bydlení, v azylovém domě, u rodiny apod. Ke stabilizaci přispívá i mateřská role.
Matkám se také dostává větší podpory ze stran institucí (státních
úřadů), než je běžné u bezdětných klientů.
Nevýhody: Jsou převážně samoživitelky, překážkou je záznam
v RT, další hrozbu pro jejich pracovní a sociální integraci může představovat bývalý partner - otec dítěte (většinou aktivní uživatel návykových látek).

Klienti 25 – 33 let
Výhody: Doložitelná pracovní praxe, polovina klientů z této skupiny
má dokončené SŠ nebo SOU vzdělání, vyznačují se větší motivací
ke změně životního stylu, mají představu o pracovních pozicích
Nevýhody: Dlouhodobá nezaměstnanost z důvodu užívání návykových látek, záznam v RT, dluhy, exekuce, zdravotní omezení, nemají
fungující rodinné zázemí.
Doporučení:
U podskupiny se vzděláním nebo praxí, bez záznamu v RT je
možnost pracovního zařazení na trhu práce relativně snadná. Jako
důležité se jeví akcentovat předchozí zkušenosti a praxi, navázat
na ně, rozvíjet předpoklady; možné je transparentní i standardní
zaměstnání. V případě těchto klientů je vhodné monitorovat průběh
pracovního procesu a jejich adaptace na něj, intervenovat pouze při

Doporučení:
Prvořadá je psychická a sociální stabilizace klientky. Podpůrným faktorem je spolupráce s léčebným či doléčovacím programem,
odborem péče o dítě, sociálními odbory. Jako nejvhodnější se pro
1. fázi spolupráce ukazuje chráněné nebo podporované zaměstnání (také na poloviční úvazek), nebo brigáda (i dlouhodobá), podle
věku dítěte. Po celkové sociální stabilizaci je možné plánovat řádné zaměstnání na volném trhu práce, zvýšení kvalifikace a doplnění
vzdělání.

zamýšlené změně zaměstnání.
U podskupiny s více handicapy (např. záznam v RT, interferonová léčba hepatitidy aj.) se ukazuje jako nejvhodnější transparentní
zaměstnání. Výhodné je získat pro tyto klienty pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, což dává PSA možnost monitorovat je v pracovním procesu. Následně je vzhledem k četným překážkám těchto
klientů důležité plánovat v delším časovém horizontu, kdy možnost
ucházet se o lepší či zajímavější pozici nastane např. po uskutečnění
výmazu z RT nebo ukončení interferonové terapie.

Klienti do 25 let
Výhody: Relativně krátká doba užívání návykových látek, rodinné
zázemí, možnost bydlet u rodiny, snadnější adaptace a reintegrace díky přetrvávajícím vztahům z doby před užíváním návykových
látek. Někteří mají dokončené SOU nebo SŠ vzdělání, většina klientů z této skupiny jsou tzv. bezproblémoví ex-uživatelé (tj. bez větších
zdravotních handicapů). Zaměstnavatelé u mladých lidí této věkové
skupiny většinou neočekávají zvláštní praxi.

Klienti 34 – 40 let
Výhody: Obvykle delší doba abstinence (necelá polovina klientů této
skupiny prodělala léčbu v TK), mají doložitelnou praxi, k získání řádného zaměstnání jsou většinou velmi motivovaní.
Nevýhody: Záznamy v RT (často i nepodmíněné tresty odnětí svobody), duální diagnózy. Většina má za sebou více než desetiletou
drogovou kariérou, z toho plynoucí nejistoty a obavy z přijetí do pracovního kolektivu (společnosti). Zdravotní omezení (hepatitidy), kli-

enti většinou bez rodinného a sociálního zázemí (především problém
s bydlením), velké dluhy.
Doporučení:
Nejdůležitějším, na čem lze pracovní integraci klientů této skupiny stavět, je především celková doba abstinence a psychosociální
stabilizace. Většinu z nich handicapuje při vstupu na pracovní trh
zdravotní stav, a proto se nám osvědčuje využívat v první fázi možnosti chráněného a podporovaného zaměstnání. U některých jsme
zvolili podporu formou rekvalifikace.
Vstup na pracovní trh je možný standardně i transparentně
s ohledem na individuální možnosti uchazeče.
Vzhledem k dlouhé době užívání návykových látek jde o proces, kdy je nutno počítat s určitou formou podpory v trvání víc než
jeden rok.
Klienti nad 41 let
1. podskupina:
Výhody a nevýhody: jsou v podstatě shodné se skupinou klientů
34 – 40 let.
Doporučení:
Společným znakem těchto klientů je delší odloučenost od společnosti, normálního života a řádné práce. Nikdo z této naší skupiny
neabsolvoval standardní pobytovou léčbu v TK, vyskytuje se bezdomovectví (i potenciální) a duální diagnózy. Střídají období užívání
návykových látek s pobytem ve výkonu trestu, ale i abstinencí. Často
mají zcela nefunkční sociální zázemí. Naproti tomu lze u této věkové kategorie navázat na pracovní praxi z minulosti, protože většina
klientů má ukončené SOU, a soustředit se na podporu individuálních
potřeb těchto klientů. V rámci PSA jde o nestandardní klientelu s
menší schopností adaptace na běžný pracovní kolektiv a je třeba jim
hledat zaměstnání, které na ně nebude v tomto ohledu klást nároky.
Uplatňujeme především transparentní zaměstnání u spolupracujících firem, kde je možnost dohodnout způsob vykonávání práce
(řada těchto klientů upřednostňuje pracovat mimo kolektiv). Jde především o úklid, výlep plakátů, distribuci denního tisku apod.; podařilo
se však také pomoci klientovi i k transparentnímu zaměstnání na
volném trhu práce. Tato skupina klientů rovněž potřebuje výraznou
podporu ze strany PSA, pokud jde o řešení problémů s bydlením
a řešení sociálních záležitostí obecně.
2. podskupina
Výhody: Zřejmou výhodou na trhu práce je u všech 5 klientů této
podskupiny solidní vzdělání s bohatou praxí (např. lékařka, podnikatel v oblasti kultury a umění). Jsou bez dluhů a souvisejících sociálních problémů. Pokud jsou psychicky stabilizovaní, bez problému si
nacházejí práci a stačí jim jen podpora ze strany PSA.
Nevýhody: Vzhledem k dlouhodobému užívání alkoholu mají všichni nefunkční rodinné zázemí (rozchody s životními partnery z důvodu
závislosti). Obecně je v tomto věku (do 50 let) těžké znovu začínat
a hledat nové odpovídající zaměstnání.
Doporučení:
Vzhledem k malému počtu klientů a jejich krátkému kontaktu
s PSA (většinou těsně před vznikem tohoto manuálu) nelze naše zkušenosti jednoznačně popsat. Snažili jsme se všechny klienty motivovat k doléčování (AA skupiny, ambulantní skupiny v Psychiatrické

léčebně Bohnice, v Protialkoholní léčebně Apolinář apod.), případně
k psychoterapii (u těchto klientů je alkoholismus často důsledkem
nefunkčních vztahů s partnery nebo dlouhodobé přepracovanosti).

4.3. Riziko relapsu
Relaps a s ním spojená nebezpečí (opakovaný relaps, přetrvávající craving, pracovní absence, fluktuace) je pro udržení si pracovního místa jedním z největších rizik. V PSA na prevenci relapsu
s klienty cíleně nepracujeme, avšak spolupracujeme s léčebnými či
doléčovacími programy, které se tomu věnují. Klientům (zejména
v prvních fázích kontaktu s PSA) doporučujeme, aby se zapojili do
některého z těchto programů.
PSA nejčastěji spolupracuje s Doléčovacím centrem o. s.
SANANIM.

Relaps a práce

V případě jednorázového relapsu je vždy cílem udržet si stávající zaměstnání.
Pokud je klient například v doléčování, informují pracovníci
PSA o nastalé situaci jeho garanta. Jestliže je zaměstnán
u spolupracujícího zaměstnavatele, je možné ho se souhlasem
klienta informovat o tom, co se stalo, a sdělit mu, jaké další
kroky plánujeme pro stabilizaci situace.
V případě transparentního zaměstnání na volném trhu práce
může také toto být součástí dohod a garancí.
V případě opakovaných relapsů (někdy spojených s absencí
na pracovišti) informujeme o vývoji zaměstnavatele, pokud je
klient zaměstnán u spolupracujícího zaměstnavatele nebo
je zaměstnán transparentně, ovšem za předpokladu, že má
zájem situaci řešit. Společně s klientem navrhujeme řešení,
jehož cílem je udržení pracovního místa (detoxifikace, krátko
dobá substituční léčba, opakovací nebo posilovací léčba v psy
chiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě).
Informace o klientově abstinenci mohou být součástí trojstranné dohody (více kapitola 5.3. Zaměstnavatelé – garance, dohody).
Pokud je klient zaměstnán standardně, zaměstnavatel se neinformuje.

4.4. Shrnutí
Z dvouleté zkušenosti činnosti PSA vyplývají tyto základní pilíře úspěšného a hladkého vstupu na trh práce a udržení si řádného
zaměstnání:
abstinence, stabilizace životního stylu, motivace, chuť
pracovat;
párování klienta s vhodným zaměstnavatelem a pozicí;
personal managment (development) – krátkodobé i dlouhodobé plánování kariéry, profesního zaměření, vzdělávání za sou
časného řešení sociálních problémů;
paralelní spolupráce s léčebným zařízením (nejlépe specializovaným na doléčování);
zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele, monitoring,
zpětná vazba.
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5. ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Hlavní nabízenou službou PSA je podpora klientů při vstupu
na trh práce. Vzhledem k tomu, že PSA je prvním zařízením tohoto typu v ČR pro cílovou skupinu závislých na nealkoholových drogách, veškeré uváděné postupy při zaměstnávání klientů byly nově
vytvořeny. Zaměstnávání propojuje dvě cílové skupiny – klienty PSA
a zaměstnavatele. Z tohoto důvodu se i uváděné postupy práce se
zaměstnavateli velmi často prolínají s problematikou klientů.
Z pohledu zaměstnávání se PSA zaměřuje na dvě základní oblasti:
vyhledávání zaměstnavatelů na volném trhu práce v rámci
pracovního poradenství pro klienty PSA a při párování klienta
- uchazeče o zaměstnání s vhodným zaměstnavatelem;
vytváření sítě spolupracujících zaměstnavatelů; PSA oslovuje
vytipované zaměstnavatele s cílem uzavřít dohodu o příjímání
klientů.
Cílem služeb zaměstnávání PSA je pomoci klientovi získat stabilní zaměstnání. K dosažení tohoto cíle využíváme níže uvedené
postupy, které závisí na vzdělání a pracovních zkušenostech, se kterými klient do PSA přichází, a dále na míře handicapů, jež zmenšují
jeho šanci získat zaměstnání na volném trhu práce.
Využívané možnosti zaměstnání:
zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele (firma spolupracující s PSA poskytuje pracovní příležitosti doporučeným
klientům PSA);
standardní zaměstnání na volném trhu práce (klient oslovu
je vytipované zaměstnavatele samostatně, pouze s pora
denstvím a podporou PSA při vyhledání pracovního místa, zvo
lení postupu oslovení zaměstnavatele a při přípravě na jeho
oslovení);
transparentní zaměstnání na volném trhu práce (PSA vstupuje do kontaktu s vytipovanými zaměstnavateli společně s klientem; úvodní oslovení zaměstnavatele provádí klient většinou
samostatně, PSA vstupuje až do procesu vyjednávání o uzavření pracovního poměru v roli mediátora).

5.1. SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ
Cílem je vytvořit dostatečně širokou síť zaměstnavatelů, která odpovídá potřebám klientů PSA. Spolupracující zaměstnavatelé
nabízejí pracovní pozice klientům PSA bez ohledu na jejich drogovou
minulost a rozličné handicapy.
Při vytváření kontaktů s potenciálními spolupracujícími firmami vycházíme z potřeb našich uchazečů nastoupit co nejrychleji do
zaměstnání, přičemž zohledňujeme jejich reálné možnosti, vzdělání, pracovní praxi a zdravotní či jiné handicapy (jako např. záznam
v RT).
Vhodnými zaměstnavateli pro uzavření spolupráce
s PSA jsou firmy:
nabízející zaměstnání odpovídající profilu většiny klientů;
nabízející zaměstnání vyžadující specifické dovednosti,
které se často vyskytují mezi klienty PSA (služby, řemesla);
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které samy projeví zájem zaměstnat klienty PSA;
které již mají zkušenost s transparentním zaměstnáním
klienta PSA;
které mají zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných
osob.
Důležitým rysem této sítě je pestrost firem a pozic i možnost
průběžného a dlouhodobého doporučování námi vybraných uchazečů. Proto je třeba tuto síť neustále udržovat a průběžně se snažit ji
rozšiřovat.
Pracovní pozice u spolupracujícího zaměstnavatele jsou otevřené všem klientům PSA, avšak často jsou volbou pro klienty obtížně umístitelné na volném trhu práce.
Součástí služeb pro spolupracující zaměstnavatele je snaha
reagovat na poptávanou pracovní sílu jejím pokrytím klienty PSA.
Při vytváření kontaktů s potenciálními spolupracujícími firmami
postupujeme podle těchto sedmi kroků:
1.
vytipování zaměstnavatelů, akvizice (znalost pracovního
trhu, firemní kultury, reference od zaměstnavatelů, zaměstnanců, akvizice telefonická, e-mailová);
2.
vhodné pozice (soulad mezi pracovními pozicemi a možnostmi našich klientů);
3.
osobní schůzka (představení PSA, návrhy spolupráce při
zaměstnávání klientů, reference od aktuálně spolupracujících
zaměstnavatelů; navržení rámcové dohody o spolupráci
– nabídce pracovních pozic, požadavky na uchazeče, předávání klientů, zkušební zaměstnání jednoho klienta);
4.
rámcové dohody a garance (viz. kapitola 5.3);
5.
představení uchazeče (v případě, že mezi klienty PSA je
uchazeč svým profilem vhodný na nabízenou pozici, kontaktujeme zaměstnavatele, následuje schůzka klienta, pracovníka
PSA a zástupce dané firmy);
6.
monitoring (monitorování klienta PSA v pracovním procesu
podle dohod se zaměstnavatelem i klientem, vhodné pro rychlejší adaptaci, udržení zaměstnání, zmírnění počátečních nejistot, spokojenost zaměstnavatele i klienta, případné řešení potíží
obou stran);
7.
udržování kontaktu (úspěšné obsazování nabízených pozic
uchazeči doporučenými z řad klientů PSA, periodické informováním o práci PSA, distribuce informačních a děkovných materiálů).

Spolupracující zaměstnavatel
– příklad dobré praxe

5.2. ZAMĚSTNÁVÁNÍ KLIENTŮ
– PÁROVANÍ SE ZAMĚSTNAVATELEM

Úspěšným příkladem spolupracujícího zaměstnavatele je
reklamní agentura, která zajišťuje distribuci bezplatného deníku.
Kameloti tohoto deníku jsou lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či
postižení. Práce nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Předpokládali jsme, že pro určitou část klientů PSA by mohla být zajímavá.
Jde o zaměstnání v ranních hodinách, nepříliš náročné na čas (asi
3 hodiny denně), což umožňuje klientovi věnovat se hledání zaměstnání na HPP a přitom si zajistit alespoň minimální výdělek.
Po kontaktování této reklamní agentury a smluvené schůzce
jsme úspěšně uzavřeli dohodu o přijímání našich klientů na pozice
kamelotů.

Cílem je nalezení vhodného zaměstnání s perspektivou setrvání v něm a možností profesního růstu. Vycházíme ze sestavení
pracovního profilu, na jehož základě volíme vhodnou strategii.

5.1.1 CAFÉ THERAPY A PRACOVNÍ PROGRAMY
o. s. SANANIM
Specifická možnost zaměstnání pro klienty PSA je využití programů poskytujících podporované zaměstnání. Nevýhodou je, že pro
cílovou skupinu bývalých uživatelů návykových látek je takových programů nedostatek. Častější jsou možnosti podporovaného zaměstnání pro osoby s duševním onemocněním, které využívají někteří
klienti PSA s duální diagnózou a invalidním důchodem.
PSA spolupracuje s Pracovními programy o. s. SANANIM, které zajišťují personál pro restauraci a kavárnu Café Therapy. V rámci Pracovních programů jsou nabízena místa pomocného kuchaře,
pomocné práce v kuchyni, obsluha hostů (číšník, servírka) a úklid.
Tento způsob zaměstnání je vhodný zejména pro klienty se zápisem
v rejstříku trestů, bez předcházející pracovní zkušenosti, případně
s těžším somatickým postižením.
Vzhledem k tomu, že zaměstnání v Pracovních programech je
pouze dočasné, je nezbytné s klienty, kteří v Café Therapy pracují,
řešit otázku jejich dalšího zaměstnání.

Zkušenosti a doporučení:

Pro klienty s kumulací více než jednoho z handicapů

Přínosem zaměstnání v Café Therapy je pro klienta
získání pracovní praxe a její možné další využití. Někteří
zůstávají v oboru a dále si hledají zaměstnání v gastronomických zařízeních. Vzhledem k chráněnému pracovnímu
prostředí je možné přistupovat k zaměstnancům individuálně a obtíže při adaptaci na pracovní proces ihned ošetřit.
Pracovní pozice v Café Therapy se pro klienty handicapované při vstupu na trh práce jeví jako ideální startovní zaměstnání. Výhodou je možnost těsné spolupráce s PSA, získání
řádného zaměstnání, praxe a pracovních návyků. Ze zku-

(zápis v RT, bez praxe, základní vzdělání, zdravotní komplikace) je vhodnější zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele (minimálně jako forma krátkodobé praxe). Také
v těchto případech je základním požadavkem soulad profilu klienta a obsazované pozice. Pokud je některý z klientů
PSA vhodný na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele,
je tato cesta první volbou.

šeností vyplývá, že klienti, kteří úspěšně projdou Pracovním
programem a zaměstnáním v Café Therapy, dobře obstojí při
následném vstupu na volný trh práce i v případech, kdy jsou
handicapováni kriminální minulostí. Mohou se totiž prokázat
potenciálnímu zaměstnavateli úspěšnou praxí, podepřenou
referencí ze zaměstnání, a pokud chtějí ohledně své minulosti
vystupovat otevřeně, také referencí od pracovníků PSA.

Zkušenosti a doporučení:

Faktory ovlivňující výběr zaměstnání a zaměstnavatele:
u klientů - uchazečů
vzdělání
praxe
handicapy
u zaměstnavatelů
požadavky na uchazeče o místo
aktuální potřeba místo obsadit (zejména u spolupracujících zaměstnavatelů)

5.2.1.

Standardní zaměstnání

Klient, který má minimum handicapů, je směrován na volný trh
práce, kde se uchází o odpovídající pozice. Úlohou PSA je v tomto případě jeho podpora při výběru vhodného zaměstnání a kvalitní
příprava na výběrové řízení (životopis, příprava a nácvik průběhu
pohovoru). Klient pak oslovuje zaměstnavatele samostatně, o své
drogové minulosti nehovoří.

5.2.2.

Transparentní zaměstnání

Klient, který má ztíženou startovní pozic pouze jedním z handicapů (nejběžněji zápis v RT), je preferenčně směrován na volný trh
práce. Vybíráni jsou ti zaměstnavatelé, u kterých je šance, že přijmou klienta i přes daný handicap. Klient o své minulosti hovoří otevřeně a PSA intervenuje v jeho prospěch. V případě opakovaného
neúspěchu se volí možnost zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele.

Zkušenosti a doporučení:
Někteří klienti uvažují o tom, zda přestupky proti zákonu, vypsané v rejstříku trestů, nevysvětlit pomocí malé lži,
kdy z příběhu vypustí drogy. Ze zkušeností však vyplývá, že
pro zaměstnavatele je pochopitelnější a přijatelnější kriminalita vázaná na užívání drog. V důsledku je tedy pro klienta
a případně i pracovníky PSA snazší vysvětlit dané události jako činy spojené s užíváním drog v minulosti, které se
s největší pravděpodobností již nebudou opakovat.

5.3. GARANCE A DOHODY
Dohody a garance jsou důležitou součástí kontraktu se zaměstnavatelem v případě transparentního zaměstnání a zaměstnání
u spolupracující firmy. Z pohledu zaměstnavatele se může přijetí
uchazeče s drogovou minulostí jevit jako poněkud rizikové.
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5. ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Hlavní nabízenou službou PSA je podpora klientů při vstupu
na trh práce. Vzhledem k tomu, že PSA je prvním zařízením tohoto typu v ČR pro cílovou skupinu závislých na nealkoholových drogách, veškeré uváděné postupy při zaměstnávání klientů byly nově
vytvořeny. Zaměstnávání propojuje dvě cílové skupiny – klienty PSA
a zaměstnavatele. Z tohoto důvodu se i uváděné postupy práce se
zaměstnavateli velmi často prolínají s problematikou klientů.
Z pohledu zaměstnávání se PSA zaměřuje na dvě základní oblasti:
vyhledávání zaměstnavatelů na volném trhu práce v rámci
pracovního poradenství pro klienty PSA a při párování klienta
- uchazeče o zaměstnání s vhodným zaměstnavatelem;
vytváření sítě spolupracujících zaměstnavatelů; PSA oslovuje
vytipované zaměstnavatele s cílem uzavřít dohodu o příjímání
klientů.
Cílem služeb zaměstnávání PSA je pomoci klientovi získat stabilní zaměstnání. K dosažení tohoto cíle využíváme níže uvedené
postupy, které závisí na vzdělání a pracovních zkušenostech, se kterými klient do PSA přichází, a dále na míře handicapů, jež zmenšují
jeho šanci získat zaměstnání na volném trhu práce.
Využívané možnosti zaměstnání:
zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele (firma spolupracující s PSA poskytuje pracovní příležitosti doporučeným
klientům PSA);
standardní zaměstnání na volném trhu práce (klient oslovu
je vytipované zaměstnavatele samostatně, pouze s pora
denstvím a podporou PSA při vyhledání pracovního místa, zvo
lení postupu oslovení zaměstnavatele a při přípravě na jeho
oslovení);
transparentní zaměstnání na volném trhu práce (PSA vstupuje do kontaktu s vytipovanými zaměstnavateli společně s klientem; úvodní oslovení zaměstnavatele provádí klient většinou
samostatně, PSA vstupuje až do procesu vyjednávání o uzavření pracovního poměru v roli mediátora).

5.1. SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ
Cílem je vytvořit dostatečně širokou síť zaměstnavatelů, která odpovídá potřebám klientů PSA. Spolupracující zaměstnavatelé
nabízejí pracovní pozice klientům PSA bez ohledu na jejich drogovou
minulost a rozličné handicapy.
Při vytváření kontaktů s potenciálními spolupracujícími firmami vycházíme z potřeb našich uchazečů nastoupit co nejrychleji do
zaměstnání, přičemž zohledňujeme jejich reálné možnosti, vzdělání, pracovní praxi a zdravotní či jiné handicapy (jako např. záznam
v RT).
Vhodnými zaměstnavateli pro uzavření spolupráce
s PSA jsou firmy:
nabízející zaměstnání odpovídající profilu většiny klientů;
nabízející zaměstnání vyžadující specifické dovednosti,
které se často vyskytují mezi klienty PSA (služby, řemesla);
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které samy projeví zájem zaměstnat klienty PSA;
které již mají zkušenost s transparentním zaměstnáním
klienta PSA;
které mají zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných
osob.
Důležitým rysem této sítě je pestrost firem a pozic i možnost
průběžného a dlouhodobého doporučování námi vybraných uchazečů. Proto je třeba tuto síť neustále udržovat a průběžně se snažit ji
rozšiřovat.
Pracovní pozice u spolupracujícího zaměstnavatele jsou otevřené všem klientům PSA, avšak často jsou volbou pro klienty obtížně umístitelné na volném trhu práce.
Součástí služeb pro spolupracující zaměstnavatele je snaha
reagovat na poptávanou pracovní sílu jejím pokrytím klienty PSA.
Při vytváření kontaktů s potenciálními spolupracujícími firmami
postupujeme podle těchto sedmi kroků:
1.
vytipování zaměstnavatelů, akvizice (znalost pracovního
trhu, firemní kultury, reference od zaměstnavatelů, zaměstnanců, akvizice telefonická, e-mailová);
2.
vhodné pozice (soulad mezi pracovními pozicemi a možnostmi našich klientů);
3.
osobní schůzka (představení PSA, návrhy spolupráce při
zaměstnávání klientů, reference od aktuálně spolupracujících
zaměstnavatelů; navržení rámcové dohody o spolupráci
– nabídce pracovních pozic, požadavky na uchazeče, předávání klientů, zkušební zaměstnání jednoho klienta);
4.
rámcové dohody a garance (viz. kapitola 5.3);
5.
představení uchazeče (v případě, že mezi klienty PSA je
uchazeč svým profilem vhodný na nabízenou pozici, kontaktujeme zaměstnavatele, následuje schůzka klienta, pracovníka
PSA a zástupce dané firmy);
6.
monitoring (monitorování klienta PSA v pracovním procesu
podle dohod se zaměstnavatelem i klientem, vhodné pro rychlejší adaptaci, udržení zaměstnání, zmírnění počátečních nejistot, spokojenost zaměstnavatele i klienta, případné řešení potíží
obou stran);
7.
udržování kontaktu (úspěšné obsazování nabízených pozic
uchazeči doporučenými z řad klientů PSA, periodické informováním o práci PSA, distribuce informačních a děkovných materiálů).

Spolupracující zaměstnavatel
– příklad dobré praxe

5.2. ZAMĚSTNÁVÁNÍ KLIENTŮ
– PÁROVANÍ SE ZAMĚSTNAVATELEM

Úspěšným příkladem spolupracujícího zaměstnavatele je
reklamní agentura, která zajišťuje distribuci bezplatného deníku.
Kameloti tohoto deníku jsou lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či
postižení. Práce nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Předpokládali jsme, že pro určitou část klientů PSA by mohla být zajímavá.
Jde o zaměstnání v ranních hodinách, nepříliš náročné na čas (asi
3 hodiny denně), což umožňuje klientovi věnovat se hledání zaměstnání na HPP a přitom si zajistit alespoň minimální výdělek.
Po kontaktování této reklamní agentury a smluvené schůzce
jsme úspěšně uzavřeli dohodu o přijímání našich klientů na pozice
kamelotů.

Cílem je nalezení vhodného zaměstnání s perspektivou setrvání v něm a možností profesního růstu. Vycházíme ze sestavení
pracovního profilu, na jehož základě volíme vhodnou strategii.

5.1.1 CAFÉ THERAPY A PRACOVNÍ PROGRAMY
o. s. SANANIM
Specifická možnost zaměstnání pro klienty PSA je využití programů poskytujících podporované zaměstnání. Nevýhodou je, že pro
cílovou skupinu bývalých uživatelů návykových látek je takových programů nedostatek. Častější jsou možnosti podporovaného zaměstnání pro osoby s duševním onemocněním, které využívají někteří
klienti PSA s duální diagnózou a invalidním důchodem.
PSA spolupracuje s Pracovními programy o. s. SANANIM, které zajišťují personál pro restauraci a kavárnu Café Therapy. V rámci Pracovních programů jsou nabízena místa pomocného kuchaře,
pomocné práce v kuchyni, obsluha hostů (číšník, servírka) a úklid.
Tento způsob zaměstnání je vhodný zejména pro klienty se zápisem
v rejstříku trestů, bez předcházející pracovní zkušenosti, případně
s těžším somatickým postižením.
Vzhledem k tomu, že zaměstnání v Pracovních programech je
pouze dočasné, je nezbytné s klienty, kteří v Café Therapy pracují,
řešit otázku jejich dalšího zaměstnání.

Zkušenosti a doporučení:

Pro klienty s kumulací více než jednoho z handicapů

Přínosem zaměstnání v Café Therapy je pro klienta
získání pracovní praxe a její možné další využití. Někteří
zůstávají v oboru a dále si hledají zaměstnání v gastronomických zařízeních. Vzhledem k chráněnému pracovnímu
prostředí je možné přistupovat k zaměstnancům individuálně a obtíže při adaptaci na pracovní proces ihned ošetřit.
Pracovní pozice v Café Therapy se pro klienty handicapované při vstupu na trh práce jeví jako ideální startovní zaměstnání. Výhodou je možnost těsné spolupráce s PSA, získání
řádného zaměstnání, praxe a pracovních návyků. Ze zku-

(zápis v RT, bez praxe, základní vzdělání, zdravotní komplikace) je vhodnější zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele (minimálně jako forma krátkodobé praxe). Také
v těchto případech je základním požadavkem soulad profilu klienta a obsazované pozice. Pokud je některý z klientů
PSA vhodný na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele,
je tato cesta první volbou.

šeností vyplývá, že klienti, kteří úspěšně projdou Pracovním
programem a zaměstnáním v Café Therapy, dobře obstojí při
následném vstupu na volný trh práce i v případech, kdy jsou
handicapováni kriminální minulostí. Mohou se totiž prokázat
potenciálnímu zaměstnavateli úspěšnou praxí, podepřenou
referencí ze zaměstnání, a pokud chtějí ohledně své minulosti
vystupovat otevřeně, také referencí od pracovníků PSA.

Zkušenosti a doporučení:

Faktory ovlivňující výběr zaměstnání a zaměstnavatele:
u klientů - uchazečů
vzdělání
praxe
handicapy
u zaměstnavatelů
požadavky na uchazeče o místo
aktuální potřeba místo obsadit (zejména u spolupracujících zaměstnavatelů)

5.2.1.

Standardní zaměstnání

Klient, který má minimum handicapů, je směrován na volný trh
práce, kde se uchází o odpovídající pozice. Úlohou PSA je v tomto případě jeho podpora při výběru vhodného zaměstnání a kvalitní
příprava na výběrové řízení (životopis, příprava a nácvik průběhu
pohovoru). Klient pak oslovuje zaměstnavatele samostatně, o své
drogové minulosti nehovoří.

5.2.2.

Transparentní zaměstnání

Klient, který má ztíženou startovní pozic pouze jedním z handicapů (nejběžněji zápis v RT), je preferenčně směrován na volný trh
práce. Vybíráni jsou ti zaměstnavatelé, u kterých je šance, že přijmou klienta i přes daný handicap. Klient o své minulosti hovoří otevřeně a PSA intervenuje v jeho prospěch. V případě opakovaného
neúspěchu se volí možnost zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele.

Zkušenosti a doporučení:
Někteří klienti uvažují o tom, zda přestupky proti zákonu, vypsané v rejstříku trestů, nevysvětlit pomocí malé lži,
kdy z příběhu vypustí drogy. Ze zkušeností však vyplývá, že
pro zaměstnavatele je pochopitelnější a přijatelnější kriminalita vázaná na užívání drog. V důsledku je tedy pro klienta
a případně i pracovníky PSA snazší vysvětlit dané události jako činy spojené s užíváním drog v minulosti, které se
s největší pravděpodobností již nebudou opakovat.

5.3. GARANCE A DOHODY
Dohody a garance jsou důležitou součástí kontraktu se zaměstnavatelem v případě transparentního zaměstnání a zaměstnání
u spolupracující firmy. Z pohledu zaměstnavatele se může přijetí
uchazeče s drogovou minulostí jevit jako poněkud rizikové.
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Dohody a garance přispívají k zmírnění obav z případného
relapsu či jiného rizikového chování doporučeného uchazeče. Přispívají k hladkému nástupu a průběhu prvních měsíců v řádném
zaměstnání.
Cílem trojstranné dohody (zaměstnavatel – klient – PSA) je
nastolení pravidel komunikace mezi účastníky a pravidel při řešení
případných obtíží. Další složkou dohody je pravidelný kontakt pracovníka PSA se zaměstnavatelem.
Garance zahrnují především potvrzení:
o souladu uchazeče s pracovní pozicí;
o abstinenci, dokončené léčbě;
o aktivní účasti v některém programu (nejlépe doléčovacím);
o kontaktu uchazeče s PSA a jeho prověření (motivace, včasná
docházka, plnění zadaných úkolů při hledání zaměstnání, spolupráce);
o pravidelném informování o průběhu resocializace klienta, na
žádost zaměstnavatele a se souhlasem klienta testování na
drogy v moči apod.);
řešení případné absence klienta na pracovišti.
V případě zaměstnání u spolupracující firmy je s klientem
uzavřen písemný kontrakt, ve kterém souhlasí s formou poskytování informací zaměstnavateli!

Zkušenosti a doporučení
Vytvoření sítě spolupracujících firem bylo zpočátku pro
PSA hlavním úkolem. Vzhledem k tomu, že  nebylo odkud
čerpat zkušenosti, museli jsme si zodpovědět následující:
Kde a jak potenciální spolupracující firmy hledat?
Proč by měli zaměstnávat právě námi doporučené
uchazeče? Co jim můžeme nabídnout?
Jak se transformovat z drogové služby na standardní
pracovní agenturu, která se orientuje na volném trhu
práce a pro firmy je partnerem?
Hledat se dá různě - obvykle se sleduje linie pozice
a na trhu se hledá partner (firma), který se hlásí např. k určité formě dárcovství, podpoře, ekologii.
První firmy, které jsme oslovili, byly na doporučení někoho
z okruhu lidí blízkých mateřské organizaci, což se ukázalo
jako dobrý start a s některými takto doporučenými firmami
spolupracujeme dodnes.
Jako zásadní pro to, aby firma zaměstnala právě našeho uchazeče, jsou tedy výše zmíněné dohody a garance,
které potenciálnímu zaměstnavateli přinášejí potřebnou
jistotu a dosvědčují kvality (motivaci k práci, spolehlivost
apod.) námi doporučeného pracovníka.
Bez znalostí a orientace na trhu práce nelze mít efektivní výsledky, tj. pomoci k řádnému zaměstnání co největšímu počtu klientů.
S PSA od začátku spolupracuje jako odborný garant
pracovní a personální agentura.
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Dalším důležitým předpokladem úspěšnosti navázání
spolupráce se zaměstnavateli je propagace PSA v médiích
a její kvalitní prezentace.

kojenosti, nezvládnutí pracovní náplně apod.) a hledání nového
zaměstnání.
Jak již bylo zmíněno výše, klienti mohou volit mezi standardním
zaměstnáním bez asistence PSA na volném trhu práce, transparentním zaměstnáním na volném trhu práce bez či s intervencí PSA
a zaměstnáním na vhodné pozici u spolupracujícího zaměstnavatele.

5.4. TYPY ZAMĚSTNÁNÍ
krátkodobé – brigáda, startovní zaměstnání
stabilní – řádné zaměstnání na hlavní pracovní poměr, možnost
rozvoje kariéry
Z hlediska zaměstnavatele jde o tyto typy:
běžný zaměstnavatel, nezná PSA
spolupracující zaměstnavatel
organizace poskytující podporované zaměstnání

5.4.1. KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Cílem krátkodobého zaměstnání často je, aby si klient rychle
vydělal, rozvíjel si dovednosti, získal pracovní zkušenosti a pro pracovní poradenství poskytuje možnost otestovat schopnosti klienta.
V počátcích pracovního poradenství zprostředkováváme
většině klientů PSA nabídku pracovních agentur s krátkodobými
zaměstnáními, zejména formou brigád na dohodu o provedení práce
a dohodu o pracovní činnosti.
Alternativou je krátkodobé zaměstnání u spolupracujícího
zaměstnavatele, kde je navíc možnost získat kvalitní pracovní reference na zaměstnaného klienta PSA, vždy s jeho souhlasem.

Zkušenosti a doporučení
V Praze je nabídka brigádního zaměstnání poměrně
široká, nejčastěji využíváme nabídky pracovních agentur,
které se specializují na zprostředkování brigádníků, především studentů, pro větší firmy v Praze a okolí (obchodní
řetězce, supermarkety, gastronomické služby apod.). Jestliže je zaměstnavatel, kde klient brigádně pracuje, spokojený, lze i prostřednictvím brigády získat řádné zaměstnání na

5.4.2.

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Cílem, ke kterému celý proces pracovního poradenství v rámci
PSA směřuje, je nalezení řádného stabilního zaměstnání.
Postup vyhledávání zaměstnání je volen na základě profesního profilu klienta PSA.
Základem vyhledávání stabilního zaměstnání je kvalitní párování klienta s danou pozicí a zaměstnavatelem. Jen tak je možné
zabránit předčasným odchodům ze zaměstnání (z důvodu nespo-

Zkušenosti a doporučení:
Nalézt a udržet stabilní zaměstnání je tedy cílem
celého procesu pracovního poradenství v PSA. Výběr
vhodného místa a firmy musí být velmi pečlivý. Je
důležité znát detailně pracovní a osobnostní předpoklady klienta, nabízenou pozici a vnitřní prostředí firmy.
V případě, že jsou tyto faktory v souladu, je reálné, že se
klient rychle a dobře na pracovišti adaptuje a pracovní místo si udrží.devším studentů, pro větší firmy v Praze a okolí
(obchodní řetězce, supermarkety, gastronomické služby
apod.). Jestliže je zaměstnavatel, kde klient brigádně pracuje, spokojený, lze i prostřednictvím brigády získat řádné
zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Spolupracující zaměstnavatel
– příklad dobré praxe
Firma zabývající se výrobou venkovní reklamy a signmakingem, s přibližně 40 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.
Firma poskytla práci ve výrobě a instalaci velkoplošných reklam
dvěma klientům doporučeným PSA, z nichž jeden po několika měsících zrelapsoval a následně nastoupil na substituční léčbu. Zaměstnavatel však s ním byl velmi spokojen a podle svých slov „by o něj
nerad přišel“.
Klient zaměstnavatele sám o situaci informoval a po určitém
čase se po dohodě s ošetřujícím lékařem rozhodl substituci ukončit.
Zaměstnavatel o plánech klienta věděl a po vzájemné dohodě
si klient na dobu, po kterou bude na detoxifikaci, vzal dovolenou.
Slíbil mu, že mu podrží stejné pracovní místo do doby, než se z detoxifikace vrátí.
O nastalé situaci a o jejich dohodě jsem byli oběma stranami
informováni z obou stran a v případě potřeby jsme byli připraveni
zapojit se do řešení možných problematických situací. Zaměstnavatel projevil zájem konzultovat s námi, jak má dál vůči klientovi postu-

mu dělá problémy a co nezvládá. Dohodli jsme se proto, že se na
tato témata zaměříme při terapii v rámci doléčování.
Klíčové faktory:
otevřenost, která panovala mezi klientem - zaměstnancem
a zaměstnavatelem, díky které svého nadřízeného informoval
o relapsu
postoj, který k situaci zaměstnavatel zaujal, komunikace PSA
spíše mimořádný zájem zaměstnavatele o to, jak zaměstnanci
pomoci problém překonat a zabránit tomu, aby se znovu opakoval.

5.4.3. SHRNUTÍ
Doporučení týkající se zaměstnávání klientů je uvedeno
v kapitole 4.3, ale stejně důležité je také zhodnocení hlavních faktorů
z pohledu zaměstnavatelů a z pohledu PSA.
Pro PSA jsou důležité faktory:
znalost trhu práce, firemních kultur, pozic, o které se chceme
u dané firmy ucházet
„dobrá pověst“ - reference od jiných zaměstnavatelů, garance
komunikace - udržování partnerství, být stále v povědomí
Pro zaměstnavatele jsou důležité faktory:
zaměstnavatel si u pracovníků cení především spolehlivosti,
motivace k práci, časové flexibility a určité míry loajality
u některých zaměstnavatelů je podpůrným faktorem i určitý
altruismus („drogy si nevybírají, může se to stát komukoli“,
význam může mít i zkušenost se závislostmi z okolí člověka,
který o náboru zaměstnanců rozhoduje)

povat a jak ho co nejvhodněji podpořit.
Informovali jsme ho, že klient bude docházet opět do doléčovacího centra v rámci naší organizace. V této fázi zaměstnavatel projevil zájem identifikovat možná ohrožení klienta, která by ho mohla
vést k návratu k drogám. Přesto, že s ním měl otevřený vztah, uvědomoval si, že je to člověk, který je na sebe náročný a bude pro něj
obtížné (nebo spíše nebude chtít) přiznat před svým vedoucím, co
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Dohody a garance přispívají k zmírnění obav z případného
relapsu či jiného rizikového chování doporučeného uchazeče. Přispívají k hladkému nástupu a průběhu prvních měsíců v řádném
zaměstnání.
Cílem trojstranné dohody (zaměstnavatel – klient – PSA) je
nastolení pravidel komunikace mezi účastníky a pravidel při řešení
případných obtíží. Další složkou dohody je pravidelný kontakt pracovníka PSA se zaměstnavatelem.
Garance zahrnují především potvrzení:
o souladu uchazeče s pracovní pozicí;
o abstinenci, dokončené léčbě;
o aktivní účasti v některém programu (nejlépe doléčovacím);
o kontaktu uchazeče s PSA a jeho prověření (motivace, včasná
docházka, plnění zadaných úkolů při hledání zaměstnání, spolupráce);
o pravidelném informování o průběhu resocializace klienta, na
žádost zaměstnavatele a se souhlasem klienta testování na
drogy v moči apod.);
řešení případné absence klienta na pracovišti.
V případě zaměstnání u spolupracující firmy je s klientem
uzavřen písemný kontrakt, ve kterém souhlasí s formou poskytování informací zaměstnavateli!

Zkušenosti a doporučení
Vytvoření sítě spolupracujících firem bylo zpočátku pro
PSA hlavním úkolem. Vzhledem k tomu, že  nebylo odkud
čerpat zkušenosti, museli jsme si zodpovědět následující:
Kde a jak potenciální spolupracující firmy hledat?
Proč by měli zaměstnávat právě námi doporučené
uchazeče? Co jim můžeme nabídnout?
Jak se transformovat z drogové služby na standardní
pracovní agenturu, která se orientuje na volném trhu
práce a pro firmy je partnerem?
Hledat se dá různě - obvykle se sleduje linie pozice
a na trhu se hledá partner (firma), který se hlásí např. k určité formě dárcovství, podpoře, ekologii.
První firmy, které jsme oslovili, byly na doporučení někoho
z okruhu lidí blízkých mateřské organizaci, což se ukázalo
jako dobrý start a s některými takto doporučenými firmami
spolupracujeme dodnes.
Jako zásadní pro to, aby firma zaměstnala právě našeho uchazeče, jsou tedy výše zmíněné dohody a garance,
které potenciálnímu zaměstnavateli přinášejí potřebnou
jistotu a dosvědčují kvality (motivaci k práci, spolehlivost
apod.) námi doporučeného pracovníka.
Bez znalostí a orientace na trhu práce nelze mít efektivní výsledky, tj. pomoci k řádnému zaměstnání co největšímu počtu klientů.
S PSA od začátku spolupracuje jako odborný garant
pracovní a personální agentura.
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Dalším důležitým předpokladem úspěšnosti navázání
spolupráce se zaměstnavateli je propagace PSA v médiích
a její kvalitní prezentace.

kojenosti, nezvládnutí pracovní náplně apod.) a hledání nového
zaměstnání.
Jak již bylo zmíněno výše, klienti mohou volit mezi standardním
zaměstnáním bez asistence PSA na volném trhu práce, transparentním zaměstnáním na volném trhu práce bez či s intervencí PSA
a zaměstnáním na vhodné pozici u spolupracujícího zaměstnavatele.

5.4. TYPY ZAMĚSTNÁNÍ
krátkodobé – brigáda, startovní zaměstnání
stabilní – řádné zaměstnání na hlavní pracovní poměr, možnost
rozvoje kariéry
Z hlediska zaměstnavatele jde o tyto typy:
běžný zaměstnavatel, nezná PSA
spolupracující zaměstnavatel
organizace poskytující podporované zaměstnání

5.4.1. KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Cílem krátkodobého zaměstnání často je, aby si klient rychle
vydělal, rozvíjel si dovednosti, získal pracovní zkušenosti a pro pracovní poradenství poskytuje možnost otestovat schopnosti klienta.
V počátcích pracovního poradenství zprostředkováváme
většině klientů PSA nabídku pracovních agentur s krátkodobými
zaměstnáními, zejména formou brigád na dohodu o provedení práce
a dohodu o pracovní činnosti.
Alternativou je krátkodobé zaměstnání u spolupracujícího
zaměstnavatele, kde je navíc možnost získat kvalitní pracovní reference na zaměstnaného klienta PSA, vždy s jeho souhlasem.

Zkušenosti a doporučení
V Praze je nabídka brigádního zaměstnání poměrně
široká, nejčastěji využíváme nabídky pracovních agentur,
které se specializují na zprostředkování brigádníků, především studentů, pro větší firmy v Praze a okolí (obchodní
řetězce, supermarkety, gastronomické služby apod.). Jestliže je zaměstnavatel, kde klient brigádně pracuje, spokojený, lze i prostřednictvím brigády získat řádné zaměstnání na

5.4.2.

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Cílem, ke kterému celý proces pracovního poradenství v rámci
PSA směřuje, je nalezení řádného stabilního zaměstnání.
Postup vyhledávání zaměstnání je volen na základě profesního profilu klienta PSA.
Základem vyhledávání stabilního zaměstnání je kvalitní párování klienta s danou pozicí a zaměstnavatelem. Jen tak je možné
zabránit předčasným odchodům ze zaměstnání (z důvodu nespo-

Zkušenosti a doporučení:
Nalézt a udržet stabilní zaměstnání je tedy cílem
celého procesu pracovního poradenství v PSA. Výběr
vhodného místa a firmy musí být velmi pečlivý. Je
důležité znát detailně pracovní a osobnostní předpoklady klienta, nabízenou pozici a vnitřní prostředí firmy.
V případě, že jsou tyto faktory v souladu, je reálné, že se
klient rychle a dobře na pracovišti adaptuje a pracovní místo si udrží.devším studentů, pro větší firmy v Praze a okolí
(obchodní řetězce, supermarkety, gastronomické služby
apod.). Jestliže je zaměstnavatel, kde klient brigádně pracuje, spokojený, lze i prostřednictvím brigády získat řádné
zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Spolupracující zaměstnavatel
– příklad dobré praxe
Firma zabývající se výrobou venkovní reklamy a signmakingem, s přibližně 40 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.
Firma poskytla práci ve výrobě a instalaci velkoplošných reklam
dvěma klientům doporučeným PSA, z nichž jeden po několika měsících zrelapsoval a následně nastoupil na substituční léčbu. Zaměstnavatel však s ním byl velmi spokojen a podle svých slov „by o něj
nerad přišel“.
Klient zaměstnavatele sám o situaci informoval a po určitém
čase se po dohodě s ošetřujícím lékařem rozhodl substituci ukončit.
Zaměstnavatel o plánech klienta věděl a po vzájemné dohodě
si klient na dobu, po kterou bude na detoxifikaci, vzal dovolenou.
Slíbil mu, že mu podrží stejné pracovní místo do doby, než se z detoxifikace vrátí.
O nastalé situaci a o jejich dohodě jsem byli oběma stranami
informováni z obou stran a v případě potřeby jsme byli připraveni
zapojit se do řešení možných problematických situací. Zaměstnavatel projevil zájem konzultovat s námi, jak má dál vůči klientovi postu-

mu dělá problémy a co nezvládá. Dohodli jsme se proto, že se na
tato témata zaměříme při terapii v rámci doléčování.
Klíčové faktory:
otevřenost, která panovala mezi klientem - zaměstnancem
a zaměstnavatelem, díky které svého nadřízeného informoval
o relapsu
postoj, který k situaci zaměstnavatel zaujal, komunikace PSA
spíše mimořádný zájem zaměstnavatele o to, jak zaměstnanci
pomoci problém překonat a zabránit tomu, aby se znovu opakoval.

5.4.3. SHRNUTÍ
Doporučení týkající se zaměstnávání klientů je uvedeno
v kapitole 4.3, ale stejně důležité je také zhodnocení hlavních faktorů
z pohledu zaměstnavatelů a z pohledu PSA.
Pro PSA jsou důležité faktory:
znalost trhu práce, firemních kultur, pozic, o které se chceme
u dané firmy ucházet
„dobrá pověst“ - reference od jiných zaměstnavatelů, garance
komunikace - udržování partnerství, být stále v povědomí
Pro zaměstnavatele jsou důležité faktory:
zaměstnavatel si u pracovníků cení především spolehlivosti,
motivace k práci, časové flexibility a určité míry loajality
u některých zaměstnavatelů je podpůrným faktorem i určitý
altruismus („drogy si nevybírají, může se to stát komukoli“,
význam může mít i zkušenost se závislostmi z okolí člověka,
který o náboru zaměstnanců rozhoduje)

povat a jak ho co nejvhodněji podpořit.
Informovali jsme ho, že klient bude docházet opět do doléčovacího centra v rámci naší organizace. V této fázi zaměstnavatel projevil zájem identifikovat možná ohrožení klienta, která by ho mohla
vést k návratu k drogám. Přesto, že s ním měl otevřený vztah, uvědomoval si, že je to člověk, který je na sebe náročný a bude pro něj
obtížné (nebo spíše nebude chtít) přiznat před svým vedoucím, co
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7. VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACE

6. INSTITUCE

Kontakty se státními i nestátními institucemi jsme navazovali
hned od počátku projektu. Hlavním cílem, vedoucím k úspěšné spolupráci s nimi, bylo zviditelnění PSA a jejích služeb. Ukázalo se totiž,
že komunikaci v mnohém usnadňuje, když pracovník instituce naši
organizaci zná, má o nás informace a ví, čím se zabýváme. Proto se
snažíme kontakty neustále udržovat a obnovovat. (viz kapitola 6.2.).

6.3. Příklad dobré praxe – instituce

6.1. Vymezení okruhu institucí

Z anamnézy:
několikaletá závislost na heroinu. Prodělala více léčeb v psychiatrických léčebnách (Bohnice, Červený Dvůr)
jedna dokončená léčba v TK, nyní na chráněném bydlení v DC
o. s. SANANIM
16 měsíců abstinuje
ZŠ, praxe převážně jako prodavačka
medikována antidepresivy

Nejčastějšími typy institucí, se kterými PSA spolupracuje, jsou:
instituce řešící problém nezaměstnanosti klientů: úřady práce
jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, úřady státní sociální
podpory a sociální odbory úřadů městských částí hl. m. Prahy;
státní a nestátní instituce, u kterých mají klienti PSA dluhy: VZP
a další zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské kanceláře, DP
hl. m. Prahy, banky a společnosti poskytující úvěry (Home Credit, Provident Financial apod.);
instituce týkající se klientů v konfliktu se zákonem: právní
poradna A. N. O., probační a mediační služba, sociální kurátoři
a soudy;
vzdělávací instituce: školy a zařízení nabízející rekvalifikační
kurzy (viz kapitola 7).

6.2. Spolupráce s institucemi
S institucemi pracujeme formou:
e-mailového kontaktu, prostřednictvím kterého zasíláme průběžné informace o činnosti PSA;
telefonického kontaktu, kterého využíváme k domluvě osobních
schůzek, stručného informování o činnosti PSA a k vyjednávání
jednodušších zakázek klientů, které si nevyžadují osobní
schůzku;
osobního kontaktu, kde na domluvené schůzce předáme pracovníkovi instituce informační materiály PSA, referujeme o její
činnosti a nabízíme spolupráci mezi institucí a PSA;
asistence klientům, kdy navštívíme instituci společně s klientem
a poskytujeme mu tak podporu a pomoc při vyjednávání.

Zkušenosti a doporučení:
Z naší dvouleté spolupráce se státními i nestátními
institucemi se nejvíce osvědčil pravidelný kontakt podpořený osobní schůzkou. Nejlépe funguje krátký informační telefonický hovor, kde představíme činnost PSA a domluvíme
osobní schůzku. Na té pak máme možnost lépe upozornit
na služby, které nabízíme, a pokusit se navázat bližší spolupráci s konkrétními osobami (zaměstnanci institucí). Na
schůzku s sebou doneseme informační letáky a vizitky, které se tak například na úřadech práce dostanou prostřednictvím referentek přímo k našim potenciálním klientům. Velmi
se osvědčilo takto navázané kontakty obnovovat pomocí
e-mailové komunikace, kdy průběžně zasíláme zprávy
o vývoji činností PSA.
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Pavla (34 let)
ve velmi obtížné životní situaci. Bez domova, ve špatném psychickém stavu.

Stav na počátku intervence:
Pavla je značně nestabilizovaná, přišla o zaměstnání, kde
ji označili za pomalou a řekli jí, že nezvládá pracovní povinnosti.
Navíc docházelo ke konfliktům mezi ní a jejím spolubydlícím (sexuální obtěžování, manipulace s drogami apod.). Skončila na ulici
a její depresivní stavy se výrazně zhoršily.
Je v pravidelném kontaktu s psychiatrem ze zařízení CADAS
o. s. SANANIM. Vzhledem k psychickému stavu nebyla schopná
dojít ve stanovený termín na úřad práce a přestala splácet dluh na
zdravotním pojištění. Tak se dostala do problémů a hrozilo jí vyřazení
z evidence na úřadu práce na půl roku a exekuce ze strany zdravotní
pojišťovny.
Průběh:
Pavla byla ve velmi špatném psychickém stavu a téměř nespolupracovala. Sice dokázala dojít na schůzku, ale byla apatická a propadala do depresí. Hodně jsme komunikovali s psychiatrem z CADASu
a společně sestavovali dopisy pro úřad práce a zdravotní pojišťovnu,
kde jsme je informovali o klientčině současném stavu.
Zároveň jsme jí pomáhali s vyřízením formalit ohledně detoxifikace a následného nástupu do opakovací léčby v TK Němčice
o. s. SANANIM. Při řešení problému s úřadem práce jsme využili
svých kontaktů a podařilo se nám vyjednat Pavle individuální posouzení jejího případu, podpořené zprávou ošetřujícího psychiatra. Na
zdravotní pojišťovnu jsme odeslali žádost o pozastavení splátkového
kalendáře.
Závěr a zhodnocení:
Pavla absolvovala detoxifikaci a nastoupila na opakovací léčbu.
S úřady jsme dohodli, že si vše dořeší během léčby a po jejím ukončení.
Klíčové faktory:
Vztah PSA a úřadu práce, založený na průběžném informování
o agentuře a osobních setkáních, pomohl velkou měrou k posouzení
situace ve prospěch klientky.
Dobrá byla spolupráce s ostatními zařízeními o. s. SANANIM,
hlavně pokud šlo práci na zprávách pro úřady.

Potřeba mnoha našich klientů doplnit si vzdělání nebo se
rekvalifikovat vyplynula až v průběhu naší práce s nimi. V původním
projektu PSA nebyla. Souvisí s tím, že 45,5 % našich klientů má
dokončené pouze základní vzdělání, což jejich možnost uplatnění
se na trhu práce výrazně snižuje. Setkávali jsme se s konkrétním
zájmem klientů o studium na střední škole nebo učilišti, případně
o absolvování nějakého druhu rekvalifikace. Vzhledem k tomu, že
naše klientela potřebuje zároveň se studiem pracovat, bylo třeba
vybírat školy, které nabízejí dálkové formy studia. Ze spektra rekvalifikací se ukázaly jako nejužitečnější kurzy umožňující získání počítačové gramotnosti.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fakutní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
kurz Všeobecný sanitář, Vídeňská 800, Praha 4,
www.ftn.cz/index.php?id=2521
Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky, kteří získají
kvalifikaci Všeobecný sanitář. Mezi vstupní požadavky
patří dovršení 18 let věku, ukončené základní vzdělání
a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Je vhodný pro klienty, kteří mají zájem o práci
v pomáhající profesi a nemají potřebnou kvalifikaci.
Výhodou je jeho nízká cena (v současnosti 3 700,- Kč)
a fakt, že profesní kvalifikaci lze získat rychle (délka
studia je 1 měsíc).

7.1. Typy vzdělávacích institucí
SŠ / SOU nabízející dálkovou formu studia (případně
možnost individuálního studijního plánu)
Pražské střední školy, o které projevili klienti PSA největší
zájem, jsou:
Karlínské gymnázium
		
Pernerova 25, Praha 8, www.gyperner.cz; čtyřleté
		
studiuum všeobecného zaměření ukončené maturitní
		
zkouškou
Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše
		
Resslova 8, Praha 2, www.cao8.cz; obor: Obchodní
		
akademie – večerní nebo dálkovou formou. V obou
		
případech jde o pětileté studium ukončené maturitní
		
zkouškou.
Evangelická akademie
		
Hrusická 7, Praha 4, www.eapraha.cz; dvoustupňové
		
dálkové studium v oboru: Sociální činnost v prostředí
		
etnických minorit v celkové době trvání pěti let, ukončené
		
maturitní zkouškou
Střední odborná škola pedagogická
		
Evropská 33, Praha 6, www.pedevropska.cz; obor:
		
Předškolní a mimoškolní pedagogika, pětileté dálkové
		
studium ukončené maturitní zkouškou
Rekvalifikační kurzy:
Úřady práce nabízejí širokou škálu rekvalifikačních kurzů, proto
jsem se v začátcích fungování PSA zajímali o možnosti jejich
využití. V praxi se ovšem ukázalo, že výběr do kurzů trvá příliš
dlouho (v řádu týdnů až měsíců) a není vůbec jisté, zda bude
klient do rekvalifikace zařazen. Nejefektivnější tedy bylo využití
nabídky následujících rekvalifikačních kurzů (mimo kompetenci
úřadů práce):
Ateliér ALF
		
bezbariérová škola nových technologií, Bořivojova 90,
		
Praha 3, www.artlanguage.org: nabízí nezaměstnaným
		
a sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným osobám
		
rekvalifikační a motivační kurzy zdarma.
•
rekvalifikační kurzy v oborech: DTP operátor a Obsluha
		
PC
•
motivační kurzy s tématy: Digitální fotografie, Photoshop,
		
Adobe InDesign, Illustrator, Webdesing .

Zkušenosti a doporučení:
Zájem o doplnění si vzdělání nebo o rekvalifikaci projevilo za dobu trvání projektu velké množství klientů, ale
jen malá část z nich zvládla studium skutečně zahájit. Pod
existenčním tlakem volili všichni jako prioritu zaměstnání,
teprve pak studium. Proto byl největší zájem o krátkodobé
kurzy počítačové gramotnosti v Ateliéru ALF, kde v případě
motivačních kurzů nebo Základů práce na PC klienti získali
osvědčení o absolvování již po měsíci.

7.2. Vzdělávání - příklad dobré praxe
Kateřina (20 let)
v prvním trimestru těhotenství
Z anamnézy:
abstinuje 3 roky
absolvovala pouze jednu střednědobou léčbu v psychiatrické
léčebně, následně ambulantně DC o. s. SANANIM.
vzdělání: nedokončená SŠ uměleckého směru
praxe: malá – prodavačka, servírka
bez záznamu v RT, solidní rodinné zázemí
předpoklady: ráda fotí, maluje (spoluúčast na výstavách),
komunikativní, s dobrým přehledem v oblasti kultury a umění.
Stav na počátku intervence:
Kateřina přišla na začátku druhého trimestru těhotenství.
V době prvního kontaktu s PSA pracovala jako servírka v kavárně.
Zakouřené prostředí a celá směna „na nohách“ nebyly pro Kateřinu
vzhledem k těhotenství vhodné. Ošetřující gynekoložka jí odmítla
vydat potvrzení o rizikovosti pracovního prostředí s tím, že ho napíše
až při známkách poškození. Proto Kateřina vyhledala PSA s žádostí
o pomoc. Prvotní zakázkou byla změna zaměstnání za nerizikové.
Průběh:
V počátku spolupráce jsme společně s Kateřinou došli k závěru, že by bylo vhodné změnit gynekologa. Na počátku druhého tri-
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7. VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACE

6. INSTITUCE

Kontakty se státními i nestátními institucemi jsme navazovali
hned od počátku projektu. Hlavním cílem, vedoucím k úspěšné spolupráci s nimi, bylo zviditelnění PSA a jejích služeb. Ukázalo se totiž,
že komunikaci v mnohém usnadňuje, když pracovník instituce naši
organizaci zná, má o nás informace a ví, čím se zabýváme. Proto se
snažíme kontakty neustále udržovat a obnovovat. (viz kapitola 6.2.).

6.3. Příklad dobré praxe – instituce

6.1. Vymezení okruhu institucí

Z anamnézy:
několikaletá závislost na heroinu. Prodělala více léčeb v psychiatrických léčebnách (Bohnice, Červený Dvůr)
jedna dokončená léčba v TK, nyní na chráněném bydlení v DC
o. s. SANANIM
16 měsíců abstinuje
ZŠ, praxe převážně jako prodavačka
medikována antidepresivy

Nejčastějšími typy institucí, se kterými PSA spolupracuje, jsou:
instituce řešící problém nezaměstnanosti klientů: úřady práce
jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, úřady státní sociální
podpory a sociální odbory úřadů městských částí hl. m. Prahy;
státní a nestátní instituce, u kterých mají klienti PSA dluhy: VZP
a další zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské kanceláře, DP
hl. m. Prahy, banky a společnosti poskytující úvěry (Home Credit, Provident Financial apod.);
instituce týkající se klientů v konfliktu se zákonem: právní
poradna A. N. O., probační a mediační služba, sociální kurátoři
a soudy;
vzdělávací instituce: školy a zařízení nabízející rekvalifikační
kurzy (viz kapitola 7).

6.2. Spolupráce s institucemi
S institucemi pracujeme formou:
e-mailového kontaktu, prostřednictvím kterého zasíláme průběžné informace o činnosti PSA;
telefonického kontaktu, kterého využíváme k domluvě osobních
schůzek, stručného informování o činnosti PSA a k vyjednávání
jednodušších zakázek klientů, které si nevyžadují osobní
schůzku;
osobního kontaktu, kde na domluvené schůzce předáme pracovníkovi instituce informační materiály PSA, referujeme o její
činnosti a nabízíme spolupráci mezi institucí a PSA;
asistence klientům, kdy navštívíme instituci společně s klientem
a poskytujeme mu tak podporu a pomoc při vyjednávání.

Zkušenosti a doporučení:
Z naší dvouleté spolupráce se státními i nestátními
institucemi se nejvíce osvědčil pravidelný kontakt podpořený osobní schůzkou. Nejlépe funguje krátký informační telefonický hovor, kde představíme činnost PSA a domluvíme
osobní schůzku. Na té pak máme možnost lépe upozornit
na služby, které nabízíme, a pokusit se navázat bližší spolupráci s konkrétními osobami (zaměstnanci institucí). Na
schůzku s sebou doneseme informační letáky a vizitky, které se tak například na úřadech práce dostanou prostřednictvím referentek přímo k našim potenciálním klientům. Velmi
se osvědčilo takto navázané kontakty obnovovat pomocí
e-mailové komunikace, kdy průběžně zasíláme zprávy
o vývoji činností PSA.
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Pavla (34 let)
ve velmi obtížné životní situaci. Bez domova, ve špatném psychickém stavu.

Stav na počátku intervence:
Pavla je značně nestabilizovaná, přišla o zaměstnání, kde
ji označili za pomalou a řekli jí, že nezvládá pracovní povinnosti.
Navíc docházelo ke konfliktům mezi ní a jejím spolubydlícím (sexuální obtěžování, manipulace s drogami apod.). Skončila na ulici
a její depresivní stavy se výrazně zhoršily.
Je v pravidelném kontaktu s psychiatrem ze zařízení CADAS
o. s. SANANIM. Vzhledem k psychickému stavu nebyla schopná
dojít ve stanovený termín na úřad práce a přestala splácet dluh na
zdravotním pojištění. Tak se dostala do problémů a hrozilo jí vyřazení
z evidence na úřadu práce na půl roku a exekuce ze strany zdravotní
pojišťovny.
Průběh:
Pavla byla ve velmi špatném psychickém stavu a téměř nespolupracovala. Sice dokázala dojít na schůzku, ale byla apatická a propadala do depresí. Hodně jsme komunikovali s psychiatrem z CADASu
a společně sestavovali dopisy pro úřad práce a zdravotní pojišťovnu,
kde jsme je informovali o klientčině současném stavu.
Zároveň jsme jí pomáhali s vyřízením formalit ohledně detoxifikace a následného nástupu do opakovací léčby v TK Němčice
o. s. SANANIM. Při řešení problému s úřadem práce jsme využili
svých kontaktů a podařilo se nám vyjednat Pavle individuální posouzení jejího případu, podpořené zprávou ošetřujícího psychiatra. Na
zdravotní pojišťovnu jsme odeslali žádost o pozastavení splátkového
kalendáře.
Závěr a zhodnocení:
Pavla absolvovala detoxifikaci a nastoupila na opakovací léčbu.
S úřady jsme dohodli, že si vše dořeší během léčby a po jejím ukončení.
Klíčové faktory:
Vztah PSA a úřadu práce, založený na průběžném informování
o agentuře a osobních setkáních, pomohl velkou měrou k posouzení
situace ve prospěch klientky.
Dobrá byla spolupráce s ostatními zařízeními o. s. SANANIM,
hlavně pokud šlo práci na zprávách pro úřady.

Potřeba mnoha našich klientů doplnit si vzdělání nebo se
rekvalifikovat vyplynula až v průběhu naší práce s nimi. V původním
projektu PSA nebyla. Souvisí s tím, že 45,5 % našich klientů má
dokončené pouze základní vzdělání, což jejich možnost uplatnění
se na trhu práce výrazně snižuje. Setkávali jsme se s konkrétním
zájmem klientů o studium na střední škole nebo učilišti, případně
o absolvování nějakého druhu rekvalifikace. Vzhledem k tomu, že
naše klientela potřebuje zároveň se studiem pracovat, bylo třeba
vybírat školy, které nabízejí dálkové formy studia. Ze spektra rekvalifikací se ukázaly jako nejužitečnější kurzy umožňující získání počítačové gramotnosti.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fakutní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
kurz Všeobecný sanitář, Vídeňská 800, Praha 4,
www.ftn.cz/index.php?id=2521
Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky, kteří získají
kvalifikaci Všeobecný sanitář. Mezi vstupní požadavky
patří dovršení 18 let věku, ukončené základní vzdělání
a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Je vhodný pro klienty, kteří mají zájem o práci
v pomáhající profesi a nemají potřebnou kvalifikaci.
Výhodou je jeho nízká cena (v současnosti 3 700,- Kč)
a fakt, že profesní kvalifikaci lze získat rychle (délka
studia je 1 měsíc).

7.1. Typy vzdělávacích institucí
SŠ / SOU nabízející dálkovou formu studia (případně
možnost individuálního studijního plánu)
Pražské střední školy, o které projevili klienti PSA největší
zájem, jsou:
Karlínské gymnázium
		
Pernerova 25, Praha 8, www.gyperner.cz; čtyřleté
		
studiuum všeobecného zaměření ukončené maturitní
		
zkouškou
Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše
		
Resslova 8, Praha 2, www.cao8.cz; obor: Obchodní
		
akademie – večerní nebo dálkovou formou. V obou
		
případech jde o pětileté studium ukončené maturitní
		
zkouškou.
Evangelická akademie
		
Hrusická 7, Praha 4, www.eapraha.cz; dvoustupňové
		
dálkové studium v oboru: Sociální činnost v prostředí
		
etnických minorit v celkové době trvání pěti let, ukončené
		
maturitní zkouškou
Střední odborná škola pedagogická
		
Evropská 33, Praha 6, www.pedevropska.cz; obor:
		
Předškolní a mimoškolní pedagogika, pětileté dálkové
		
studium ukončené maturitní zkouškou
Rekvalifikační kurzy:
Úřady práce nabízejí širokou škálu rekvalifikačních kurzů, proto
jsem se v začátcích fungování PSA zajímali o možnosti jejich
využití. V praxi se ovšem ukázalo, že výběr do kurzů trvá příliš
dlouho (v řádu týdnů až měsíců) a není vůbec jisté, zda bude
klient do rekvalifikace zařazen. Nejefektivnější tedy bylo využití
nabídky následujících rekvalifikačních kurzů (mimo kompetenci
úřadů práce):
Ateliér ALF
		
bezbariérová škola nových technologií, Bořivojova 90,
		
Praha 3, www.artlanguage.org: nabízí nezaměstnaným
		
a sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným osobám
		
rekvalifikační a motivační kurzy zdarma.
•
rekvalifikační kurzy v oborech: DTP operátor a Obsluha
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•
motivační kurzy s tématy: Digitální fotografie, Photoshop,
		
Adobe InDesign, Illustrator, Webdesing .

Zkušenosti a doporučení:
Zájem o doplnění si vzdělání nebo o rekvalifikaci projevilo za dobu trvání projektu velké množství klientů, ale
jen malá část z nich zvládla studium skutečně zahájit. Pod
existenčním tlakem volili všichni jako prioritu zaměstnání,
teprve pak studium. Proto byl největší zájem o krátkodobé
kurzy počítačové gramotnosti v Ateliéru ALF, kde v případě
motivačních kurzů nebo Základů práce na PC klienti získali
osvědčení o absolvování již po měsíci.

7.2. Vzdělávání - příklad dobré praxe
Kateřina (20 let)
v prvním trimestru těhotenství
Z anamnézy:
abstinuje 3 roky
absolvovala pouze jednu střednědobou léčbu v psychiatrické
léčebně, následně ambulantně DC o. s. SANANIM.
vzdělání: nedokončená SŠ uměleckého směru
praxe: malá – prodavačka, servírka
bez záznamu v RT, solidní rodinné zázemí
předpoklady: ráda fotí, maluje (spoluúčast na výstavách),
komunikativní, s dobrým přehledem v oblasti kultury a umění.
Stav na počátku intervence:
Kateřina přišla na začátku druhého trimestru těhotenství.
V době prvního kontaktu s PSA pracovala jako servírka v kavárně.
Zakouřené prostředí a celá směna „na nohách“ nebyly pro Kateřinu
vzhledem k těhotenství vhodné. Ošetřující gynekoložka jí odmítla
vydat potvrzení o rizikovosti pracovního prostředí s tím, že ho napíše
až při známkách poškození. Proto Kateřina vyhledala PSA s žádostí
o pomoc. Prvotní zakázkou byla změna zaměstnání za nerizikové.
Průběh:
V počátku spolupráce jsme společně s Kateřinou došli k závěru, že by bylo vhodné změnit gynekologa. Na počátku druhého tri-
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mestru jí stálé zaměstnání nikdo nenabídne a volný čas může zatím,
vzhledem nedokončenému SŠ vzdělání a zájmu o fotografování
a počítačovou grafiku, využít na vzdělávání.
Klientka změnila gynekologa, který potvrdil nevhodnost zakouřeného
prostředí pro vývoj plodu. Došlo tedy ke změně zakázky na pomoc
se zprostředkování rekvalifikačního kurzu DTP operátor v Ateliéru
ALF. Kateřina si připravila motivační dopis a začali jsme vyjednávat
o zařazení do kurzu. Lektorům se také jevila jako vhodný kandidát,
vyjádřili však obavu, zda zvládne vzhledem k těhotenství kurz dokončit. Doporučili jí přihlásit se nejdříve na některý z večerních motivačních kurzů a kurz DTP operátora absolvovat až v průběhu rodičovské dovolené. Kateřina si nakonec vybrala kurzy Digitální fotografie I
a II.
Závěr a zhodnocení:
Kateřina úspěšně absolvovala oba kurzy Digitální fotografie
a navázala s Ateliérem Alf velmi dobré vztahy. Pravidelně dochází na
jejich akce a má v plánu absolvovat další kurzy.
Klíčové faktory:
Využití potenciálu klientky – jejího uměleckého zaměření, zájmu
o fotografii a grafiku, orientace na budoucnost a budoucí povolání
v umění, médiích, grafických a reklamních studiích.
Dobrý kontakt s Ateliérem ALF – široká nabídka akreditovaných
PC a grafických kurzů pro klienty.
Kontakt na gynekologickou ordinaci.

Jana (30 let)
Přišla na doporučení z programu COKUZ o. s. SANANIM.
V době prvního kontaktu s PSA byla tři a půl měsíce po výkonu trestu
v délce 25 měsíců. Odsouzena byla za majetkovou trestnou činnost,
kterou páchala během užívání návykových látek.
Z anamnézy:
Jana užívala drogy od 21 let po dobu 6 let. Neprošla standardní léčbou, pouze v průběhu výkonu trestu ve věznici ve Světlé nad
Sázavou pobývala v bezdrogové zóně.
Během výkonu trestu byla kontaktována pracovníkem COKUZu, ale o další kontakt a služby neprojevila zájem. Nedlouho po propuštění se však sama na centrum obrátila.
Žije ve společné domácnosti se svými rodiči a sestrou. Rodina
ji podporuje a ona sama hodnotí soužití jako bezproblémové. Má
náhled na svoji současnou situaci. Uvědomuje si, jaké kroky musí
podniknout, a její očekávání jsou reálná.
Nezaměstnaná, je registrována na úřadě práce a pobírá dávky
pomoci v hmotné nouzi.
Má dluh u VZP, za soudní výlohy a nesplacené půjčky u společností poskytujících úvěry má další finanční závazky, celkem jde
o 300 000 Kč.
Absolvovala dvě střední školy (gymnázium a SŠ bezpečnostních služeb), posléze studovala policejní akademii, avšak absolvovala pouze 4 semestry.
Stav na počátku intervence:
Jana byla od počátku stabilizovaná, motivovaná a velmi aktivně
spolupracovala. Na schůzky docházela včas a připravená. Na PSA
se obrátila se zakázkou pomoci s nalezením zaměstnání a vyřešením dluhů.
Po celou dobu kontaktu docházela také do programu COKUZ
na individuální terapii; účast v tomto programu byla podmínkou pro
využívání služeb PSA.
Průběh:
Kontakt s Janou trval necelé 4 měsíce.
Klíčovým problémem při hledání zaměstnání byl zápis v RT.
Proto se nemohla ucházet o místo v soukromých detektivních službách, což by odpovídalo jejímu vzdělání i praxi.
Vzhledem k jejím předpokladům (vzdělání, praxe) a osobnostním rysům jsme zvažovali možnost nástupu na místo nabídnuté
spolupracujícím zaměstnavatelem. Šlo o kombinovanou pozici technického manažera dílny v reklamní agentuře. Zaměstnavatel poskytl
poměrně širokou škálu možností, jak tuto pozici vykonávat. Především šlo o to, aby osoba, která ho bude zastávat, byla komunikačně
zdatná.
Jako přípravu na toto místo jsme se rozhodli nejprve využít
možnosti dalšího ze spolupracujících zaměstnavatelů, který nabízí
startovní (přechodné) zaměstnání, a Janu na měsíc vyzkoušet.
Cílem bylo poznat ji v běžném pracovním procesu. Zaměstnavatel
i ona souhlasili s poskytnutím závěrečného zhodnocení její práce PSA. Hodnocena byla především její schopnost komunikovat
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s různými lidmi na pracovišti, vycházet s nimi, nalézat společnou řeč
a dokázat je řídit. Ve zkušebním zaměstnání se ukázalo, že Jana je
sice schopná, ale nesmělá a uzavřená.
Proto jsme hledali další možnosti, jak ji zaměstnat a jako nejlepší se nám jevilo zaměstnání v Café Therapy. Janě byla nabídnuta
pozice pomocné síly v kuchyni s možností postupu na pozici servírky.
Pracovní místo bývá na dobu určitou – půl roku.
Jana s nabídkou souhlasila a sama uznala, že raději zvolí
pomalejší postup. Během zaměstnání v Café Therapy jí byla smlouva prodloužena. První půl rok pracovala pouze v kuchyni, podmínkou
k uzavření další smlouvy bylo pokračování v postupu na pozici servírky v restauraci a kavárně.
Závěr a zhodnocení:
Jana byla předána do programu v rámci organizace. V současné době se blíží ke konci doby, po kterou může být zaměstnána
v Café Therapy. Plánuje další spolupráci s PSA při hledání řádného
zaměstnání více odpovídajícího jejímu profilu.
Klíčové faktory:
startovní zaměstnání s následnou referencí od zaměstnavatele;
zaměstnání v Café Therapy;
dobrá spolupráce s projektem COKUZ a Pracovními programy DC o. s. SANANIM, předávání a rozdělení jednotlivých
služeb pro klientku – PSA – pracovní poradenství, sociální práce, COKUZ – individuální terapie.

Mirek (19 let)
Přišel po léčbě v Denním stacionáři o. s. SANANIM.
Z anamnézy:
Mirek má za sebou tříleté užívání pervitinu. S ohledem na
relativně krátkou dobu, po kterou bral drogy, nízkému věku a faktu,
že šlo o první léčbu, absolvoval pouze ambulantní tříměsíční léčbu
v Denním stacionáři o. s. SANANIM. Během té doby se jeho stav
stabilizoval, zlepšil si vztah s matkou a získal zpět její důvěru. Léčbu
řádně ukončil a nastoupil do Centra následné péče o. p. s. Drop In.
Nedokončené SOU ve 3. ročníku; vedení školy Mirkovi nabídlo,
aby studium po absolvování léčby dokončil.
Situace na počátku intervence:
Mirek bydlí společně s matkou. Na agenturu se obrátil se žádostí o pomoc při hledání zaměstnání. Uvažuje o možnosti nezamlčovat
před zaměstnavatelem fakta ze své minulosti. Celkově se jeví jako
velice motivovaný. Spolupracuje.
Průběh:
Kontakt probíhal asi 1 měsíc. Po úvodní schůzce jsme se zaměřili na hledání zaměstnání. Volba profese byla v jeho případě zcela
jasná. Mirek pracoval jako kuchař na horské chatě. Studuje stejný
učební obor a potřeboval by získat odpovídající praxi. Vypracovali
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Během výkonu trestu byla kontaktována pracovníkem COKUZu, ale o další kontakt a služby neprojevila zájem. Nedlouho po propuštění se však sama na centrum obrátila.
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i ona souhlasili s poskytnutím závěrečného zhodnocení její práce PSA. Hodnocena byla především její schopnost komunikovat

15
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řádně ukončil a nastoupil do Centra následné péče o. p. s. Drop In.
Nedokončené SOU ve 3. ročníku; vedení školy Mirkovi nabídlo,
aby studium po absolvování léčby dokončil.
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Mirek bydlí společně s matkou. Na agenturu se obrátil se žádostí o pomoc při hledání zaměstnání. Uvažuje o možnosti nezamlčovat
před zaměstnavatelem fakta ze své minulosti. Celkově se jeví jako
velice motivovaný. Spolupracuje.
Průběh:
Kontakt probíhal asi 1 měsíc. Po úvodní schůzce jsme se zaměřili na hledání zaměstnání. Volba profese byla v jeho případě zcela
jasná. Mirek pracoval jako kuchař na horské chatě. Studuje stejný
učební obor a potřeboval by získat odpovídající praxi. Vypracovali
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jsme strukturovaný životopis a společně procházeli průběh pracovních pohovorů, při čemž jsme se soustředili na nejčastější otázky
personalistů. V Mirkově případě to bylo, jak zdůvodnit nedokončené
studium.
Věnovali jsme se také úvahám o tom, jak by měla vypadat
pracovní pozice, o kterou se bude ucházet. Během konzultace jsme
došli k závěru, že ideální by byla práce pomocného kuchaře, pokud
možno s nižší mírou zodpovědnosti. Mirek by rád získal v nové práci
jistotu.
Na základě jeho představ jsme vyhledali několik zaměstnavatelů a odpověděli na některé inzeráty. Mirka kontaktovali dva zaměstnavatelé. První z nich byla větší síť podnikových stravovacích zařízení, druhá restaurace v centru Prahy.
Mirek absolvoval pohovory u obou zaměstnavatelů a rozhodl se pro restauraci v centru Prahy. Nabízená pozice pomocného
kuchaře přesně odpovídala jeho představám i jeho pracovnímu profilu. Zaměstnavatel hledal mladého kuchaře, čerstvého absolventa
učiliště pro zaučení v restauraci.
Závěr a zhodnocení:
Cíl se podařilo splnit – Mirek místo přijal, v práci je spokojený,
připravuje se na závěrečné zkoušky a plánuje pokračovat v nástavbovém studiu.
Klíčové faktory:
Kvalitní párování se zaměstnavatelem. Klientovi se podařilo
nastoupit na pozici, která přesně odpovídá jeho profilu a před
stavám. Zaměstnání zároveň naplnilo možnost dostudovat
učební obor.
V tomto případě sehrál pozitivní roli také věk. U mladého uchazeče o zaměstnání se nepředpokládá pracovní praxe, a může
tak obsadit absolventské místo.

Filip (30 let)
Přišel na doporučení z DC o. s. SANANIM, kam dochází na
skupinovou terapii.
Z anamnézy:
Filip dlouhodobě abstinuje, před 4 lety absolvoval léčbu v TK.
Má stabilní zaměstnání, žije s manželkou ve společné domácnosti.
Vystudoval střední uměleckou školu zaměřenou na reklamní tvorbu,
ale vzhledem k užívání drog nedokázal kariéru nastartovat.
Stav na počátku intervence:
Po léčbě v TK si Filip našel práci v malé firmě zabývající se
potiskem triček, jako obsluha sítotiskového stroje. Vzhledem k tomu,
že se firma rozrostla, změnilo se původně velmi přátelské klima
a Filip se cítil se svou prací nespokojený. Obrátil se tedy na PSA se
zakázkou pomoci při zprostředkování práce v oboru grafiky.
Filip je bezesporu nadaný, ale chybí mu praxe, která je na
většině pozic v této oblasti vyžadována. Na tuto skutečnost neměl
z počátku náhled.
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Průběh:
Po několika neúspěšných pokusech, kdy Filip neobdržel na své
inzeráty žádné odpovědi, získal realističtější pohled a pochopil, že
v současné chvíli není schopen dosáhnout na místo podle svých
představ. Navrhli jsme mu tedy jiný postup – rekvalifikaci na DTP
operátora v Atelieru ALF. Zvolený postup řešení měl Filipovi umožnit
získat v ALFu potřebné dovednosti, s kterými bude moci lépe usilovat
o absolventské místo v grafickém oboru, které nejvíce bude odpovídat jeho zájmu a budoucímu směřování.
Zprostředkovali jsme mu kontakt s Ateliérem ALF a podařilo se
nám pro něj vytvořit speciální studijní program. Vzhledem k tomu, že
pracuje na plný úvazek, nemohl si dovolit navštěvovat šestiměsíční
rekvalifikační kurz, jehož výuka probíhá ve všedních dnech dopoledne. Filip se v průběhu studia osvědčil a získal závěrečný certifikát.
Závěr a zhodnocení
V současné době Filip opět dochází do PSA a hledáme absolventské místo na pozici operátora v DTP studiu, kde bude moci
využít dovedností získaných v kurzech. Díky dokladu o rekvalifikaci
má výrazně lepší startovní pozici. Pokud bude postupovat pozvolna,
má možnost v budoucnu dosáhnout na pozici, ve které bude moci
naplno uplatnit svoji kreativitu a nadání.
Klíčové faktory :
zreálnění klientových představ o pozicích, na které může v současné době dosáhnut
potřeba klienta brzdit, spěchá, neuvědomuje si, že k ideální
pracovní pozici se musí propracovat
kontakt se vzdělávacím programem (Ateliér ALF), zvládnutí
počítačových grafických programů a získání dokladu o rekvali
fikaci
možnost studia při zaměstnání
směrování klienta na absolventská místa bez potřeby větší
praxe

Petr (27 let)
Přišel na doporučení DC o. s. SANANIM, kde je v programu
chráněného bydlení.
Z anamnézy:
Užíval 8 let pervitin. Absolvoval jedinou léčbu v délce 6 měsíců
v Psychiatrické léčebně Beřkovice. Je registrován na Úřadu práce
v Mostě, odkud pochází.
Má čistý trestní rejstřík a je bez dluhů. Dokončil středoškolské
vzdělání (gymnázium), absolvoval přípravný ročník a dva semestry na Právnické fakultě UK v Praze. Má čtyřletou praxi jako portýr
v pražském hotelu
Stav na počátku intervence:
Klient se obrátil na PSA se zakázkou podpory při hledání
zaměstnání. Neměl přesnou představu, o jakou pozici by se chtěl
ucházet. Své představy směroval na práci v kanceláři nebo s počí-

tači, které ho zajímají. Na IT pozici však neměl dostatek znalostí
a vrátit se k práci v hotelu rozhodně nechtěl. Tuto možnost by zvažoval pouze v případě, pokud by se mu nepodařilo najít jiné zaměstnání. Petr je stabilizovaný a spolupracující.
Průběh:
Vypracovali jsme s Petrem strukturovaný životopis a rozhodli
jsme se vyhledávat pozice přímo na internetových serverech zprostředkovávajících zaměstnání. V průběhu vybírání vhodných inzerátů
se Petr sám zaměřil na místa, která ho zaujala. Šlo většinou o kancelářskou práci – zákaznická podpora, asistent obchodního oddělení, asistent pojistných událostí. Upravili jsme životopis, doplnili ho fotografií
a Petr sepsal průvodní motivační dopisy.
Po týdnu se mu ozvali z mezinárodní logistické firmy, ve které
se ucházel o pozici asistenta obchodního oddělení. První kolo výběrového řízení probíhalo telefonicky a na jeho základě byl Petr pozván
na osobní pohovor. Další setkání v agentuře jsme věnovali přípravě
na pohovor. Probírali jsme jeho možný průběh i otázky, které mohou
zaznít. Petr na ně odpovídal upřímně, autenticky a reagoval pohotově.
Závěr a zhodnocení:
Cíl byl splněn – u pohovoru Petr uspěl a získal zaměstnání, které odpovídá jeho představám a ve kterém může nastartovat novou
profesní kariéru.
Klíčové faktory:
klient není handicapován při vstupu na volný trh práce – má
čistý RT, praxi, dokončené SŠ vzdělání
nebyl orientován na konkrétní profesi a pozici, pouze nechtěl
pokračovat v přerušené praxi
osvědčil se postup, kdy jsme pečlivě probírali aktuální nabídky
pracovních míst a definovali ty, o které se klient bude ucházet
je dostatečně sociálně zdatný, dokázal se kvalitně prezentovat
potenciálnímu zaměstnavateli a uspět u pohovoru

Adéla (34 let)
Absolvovala léčbu v TK Karlov a pobyt na chráněném bydlení
v DC o. s. SANANIM
Z anamnézy:
7 let užívání pervitinu. Matka 2 dětí, bydlí ve společné domácnosti s přítelem. Řeší sociální otázky týkající se především dluhů ve
výši asi 100 000 Kč.
Zápis v RT. Dokončená pouze ZŠ. Pracovní praxe především
jako obsluha v pohostinství.
Stav na počátku intervence:
Adéla je naprosto stabilizovaná, v dlouhodobém partnerském
vztahu, jejím handicapem je stále odkládané soudní jednání týkající
se ukončení nařízené ambulantní léčby a přetrvávající záznam v RT,
což nalezení vhodného zaměstnání značně komplikuje.

Průběh:
Po celou dobu kontaktu s PSA jsme se Adéle věnovali především v sociálních záležitostech. Zprostředkovali jsme jí pomoc
v právní poradně A. N. O., sociální pracovnice PSA řešila splátkové
kalendáře. Vedoucí agentury s ní pracoval na ukončení soudně nařízené protitoxikomanické ambulantní léčby. Písemně jsme informovali obvodní soud, který měl kauzu ve své jurisdikci a předložili jsme
důležité aspekty pro posouzení případu ve prospěch klientky, tedy to,
že abstinuje, prošla léčbou a nyní se doléčuje, řádně pečuje o děti,
žije ve fungujícím vztahu s partnerem.
Kontakt s Adélou byl intenzivní – celkem 5 osobních a více než
20 telefonických konzultací.
Koncem března proběhl soud za účasti vedoucího PSA v roli
svědka. Přelíčení dopadlo pro Adélu dobře a soudně nařízená léčba
byla ukončena.
Dále jsme však řešili věci spojené s dluhy, Adéla teď řádně platí
splátky. Na konci kontaktu jí byl navržen postup hledání zaměstnání
na hlavní pracovní poměr po skončení rodičovské dovolené.
Závěr a zhodnocení:
Cíle intervence se podařilo společnými silami naplnit (zrušení
ochranné léčby, dohodnutí splátkových kalendáře), Adéla je stabilizovaná, abstinuje a má dobrou prognózu dalšího vývoje.
Klíčové faktory:
důležitý byl postoj obvodního soudu, osobní účast pracovníka
PSA při projednávání, celková stabilizace klientky

Pavel (45 let)
Přišel na doporučení sociální pracovnice z Úřadu městské části
Prahy 9, která na nás získala kontakt z informačního dopisu, jež jsme
jí zaslali.
Z anamnézy:
Dlouhodobá závislost na pervitinu. V současné době je asi rok
po výkonu trestu, je registrován na úřadu práce Pobírá sociální dávky ve výši 4300,- Kč + 700,- Kč diety.
Přechodně bydlí u bývalé ženy. Má 2 dospívající děti, obě jsou
umístěny v dětském domově.
Pavlovi byla nařízená soudní ochranná ambulantní léčba, kterou řádně absolvoval v DST o. s. SANANIM, poté navštěvoval pravidelně CADAS o. s. SANANIM.
Několik let abstinuje od alkoholu, nekouří, od drog abstinuje od
nástupu do vazby v dubnu 2004. Medikace: diagnostikována hepatitida C – v současnosti má za sebou půlroční interferonovou terapii,
užívá antidepresiva.
Stav na počátku intervence:
Pavel se na nás obrátil se zakázkou pomoci při nalezení vhodného zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Jako důležité pro něj
bylo bezpečné prostředí – být jasně úkolován (bál se nejistoty ze
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jsme strukturovaný životopis a společně procházeli průběh pracovních pohovorů, při čemž jsme se soustředili na nejčastější otázky
personalistů. V Mirkově případě to bylo, jak zdůvodnit nedokončené
studium.
Věnovali jsme se také úvahám o tom, jak by měla vypadat
pracovní pozice, o kterou se bude ucházet. Během konzultace jsme
došli k závěru, že ideální by byla práce pomocného kuchaře, pokud
možno s nižší mírou zodpovědnosti. Mirek by rád získal v nové práci
jistotu.
Na základě jeho představ jsme vyhledali několik zaměstnavatelů a odpověděli na některé inzeráty. Mirka kontaktovali dva zaměstnavatelé. První z nich byla větší síť podnikových stravovacích zařízení, druhá restaurace v centru Prahy.
Mirek absolvoval pohovory u obou zaměstnavatelů a rozhodl se pro restauraci v centru Prahy. Nabízená pozice pomocného
kuchaře přesně odpovídala jeho představám i jeho pracovnímu profilu. Zaměstnavatel hledal mladého kuchaře, čerstvého absolventa
učiliště pro zaučení v restauraci.
Závěr a zhodnocení:
Cíl se podařilo splnit – Mirek místo přijal, v práci je spokojený,
připravuje se na závěrečné zkoušky a plánuje pokračovat v nástavbovém studiu.
Klíčové faktory:
Kvalitní párování se zaměstnavatelem. Klientovi se podařilo
nastoupit na pozici, která přesně odpovídá jeho profilu a před
stavám. Zaměstnání zároveň naplnilo možnost dostudovat
učební obor.
V tomto případě sehrál pozitivní roli také věk. U mladého uchazeče o zaměstnání se nepředpokládá pracovní praxe, a může
tak obsadit absolventské místo.

Filip (30 let)
Přišel na doporučení z DC o. s. SANANIM, kam dochází na
skupinovou terapii.
Z anamnézy:
Filip dlouhodobě abstinuje, před 4 lety absolvoval léčbu v TK.
Má stabilní zaměstnání, žije s manželkou ve společné domácnosti.
Vystudoval střední uměleckou školu zaměřenou na reklamní tvorbu,
ale vzhledem k užívání drog nedokázal kariéru nastartovat.
Stav na počátku intervence:
Po léčbě v TK si Filip našel práci v malé firmě zabývající se
potiskem triček, jako obsluha sítotiskového stroje. Vzhledem k tomu,
že se firma rozrostla, změnilo se původně velmi přátelské klima
a Filip se cítil se svou prací nespokojený. Obrátil se tedy na PSA se
zakázkou pomoci při zprostředkování práce v oboru grafiky.
Filip je bezesporu nadaný, ale chybí mu praxe, která je na
většině pozic v této oblasti vyžadována. Na tuto skutečnost neměl
z počátku náhled.
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Průběh:
Po několika neúspěšných pokusech, kdy Filip neobdržel na své
inzeráty žádné odpovědi, získal realističtější pohled a pochopil, že
v současné chvíli není schopen dosáhnout na místo podle svých
představ. Navrhli jsme mu tedy jiný postup – rekvalifikaci na DTP
operátora v Atelieru ALF. Zvolený postup řešení měl Filipovi umožnit
získat v ALFu potřebné dovednosti, s kterými bude moci lépe usilovat
o absolventské místo v grafickém oboru, které nejvíce bude odpovídat jeho zájmu a budoucímu směřování.
Zprostředkovali jsme mu kontakt s Ateliérem ALF a podařilo se
nám pro něj vytvořit speciální studijní program. Vzhledem k tomu, že
pracuje na plný úvazek, nemohl si dovolit navštěvovat šestiměsíční
rekvalifikační kurz, jehož výuka probíhá ve všedních dnech dopoledne. Filip se v průběhu studia osvědčil a získal závěrečný certifikát.
Závěr a zhodnocení
V současné době Filip opět dochází do PSA a hledáme absolventské místo na pozici operátora v DTP studiu, kde bude moci
využít dovedností získaných v kurzech. Díky dokladu o rekvalifikaci
má výrazně lepší startovní pozici. Pokud bude postupovat pozvolna,
má možnost v budoucnu dosáhnout na pozici, ve které bude moci
naplno uplatnit svoji kreativitu a nadání.
Klíčové faktory :
zreálnění klientových představ o pozicích, na které může v současné době dosáhnut
potřeba klienta brzdit, spěchá, neuvědomuje si, že k ideální
pracovní pozici se musí propracovat
kontakt se vzdělávacím programem (Ateliér ALF), zvládnutí
počítačových grafických programů a získání dokladu o rekvali
fikaci
možnost studia při zaměstnání
směrování klienta na absolventská místa bez potřeby větší
praxe

Petr (27 let)
Přišel na doporučení DC o. s. SANANIM, kde je v programu
chráněného bydlení.
Z anamnézy:
Užíval 8 let pervitin. Absolvoval jedinou léčbu v délce 6 měsíců
v Psychiatrické léčebně Beřkovice. Je registrován na Úřadu práce
v Mostě, odkud pochází.
Má čistý trestní rejstřík a je bez dluhů. Dokončil středoškolské
vzdělání (gymnázium), absolvoval přípravný ročník a dva semestry na Právnické fakultě UK v Praze. Má čtyřletou praxi jako portýr
v pražském hotelu
Stav na počátku intervence:
Klient se obrátil na PSA se zakázkou podpory při hledání
zaměstnání. Neměl přesnou představu, o jakou pozici by se chtěl
ucházet. Své představy směroval na práci v kanceláři nebo s počí-

tači, které ho zajímají. Na IT pozici však neměl dostatek znalostí
a vrátit se k práci v hotelu rozhodně nechtěl. Tuto možnost by zvažoval pouze v případě, pokud by se mu nepodařilo najít jiné zaměstnání. Petr je stabilizovaný a spolupracující.
Průběh:
Vypracovali jsme s Petrem strukturovaný životopis a rozhodli
jsme se vyhledávat pozice přímo na internetových serverech zprostředkovávajících zaměstnání. V průběhu vybírání vhodných inzerátů
se Petr sám zaměřil na místa, která ho zaujala. Šlo většinou o kancelářskou práci – zákaznická podpora, asistent obchodního oddělení, asistent pojistných událostí. Upravili jsme životopis, doplnili ho fotografií
a Petr sepsal průvodní motivační dopisy.
Po týdnu se mu ozvali z mezinárodní logistické firmy, ve které
se ucházel o pozici asistenta obchodního oddělení. První kolo výběrového řízení probíhalo telefonicky a na jeho základě byl Petr pozván
na osobní pohovor. Další setkání v agentuře jsme věnovali přípravě
na pohovor. Probírali jsme jeho možný průběh i otázky, které mohou
zaznít. Petr na ně odpovídal upřímně, autenticky a reagoval pohotově.
Závěr a zhodnocení:
Cíl byl splněn – u pohovoru Petr uspěl a získal zaměstnání, které odpovídá jeho představám a ve kterém může nastartovat novou
profesní kariéru.
Klíčové faktory:
klient není handicapován při vstupu na volný trh práce – má
čistý RT, praxi, dokončené SŠ vzdělání
nebyl orientován na konkrétní profesi a pozici, pouze nechtěl
pokračovat v přerušené praxi
osvědčil se postup, kdy jsme pečlivě probírali aktuální nabídky
pracovních míst a definovali ty, o které se klient bude ucházet
je dostatečně sociálně zdatný, dokázal se kvalitně prezentovat
potenciálnímu zaměstnavateli a uspět u pohovoru

Adéla (34 let)
Absolvovala léčbu v TK Karlov a pobyt na chráněném bydlení
v DC o. s. SANANIM
Z anamnézy:
7 let užívání pervitinu. Matka 2 dětí, bydlí ve společné domácnosti s přítelem. Řeší sociální otázky týkající se především dluhů ve
výši asi 100 000 Kč.
Zápis v RT. Dokončená pouze ZŠ. Pracovní praxe především
jako obsluha v pohostinství.
Stav na počátku intervence:
Adéla je naprosto stabilizovaná, v dlouhodobém partnerském
vztahu, jejím handicapem je stále odkládané soudní jednání týkající
se ukončení nařízené ambulantní léčby a přetrvávající záznam v RT,
což nalezení vhodného zaměstnání značně komplikuje.

Průběh:
Po celou dobu kontaktu s PSA jsme se Adéle věnovali především v sociálních záležitostech. Zprostředkovali jsme jí pomoc
v právní poradně A. N. O., sociální pracovnice PSA řešila splátkové
kalendáře. Vedoucí agentury s ní pracoval na ukončení soudně nařízené protitoxikomanické ambulantní léčby. Písemně jsme informovali obvodní soud, který měl kauzu ve své jurisdikci a předložili jsme
důležité aspekty pro posouzení případu ve prospěch klientky, tedy to,
že abstinuje, prošla léčbou a nyní se doléčuje, řádně pečuje o děti,
žije ve fungujícím vztahu s partnerem.
Kontakt s Adélou byl intenzivní – celkem 5 osobních a více než
20 telefonických konzultací.
Koncem března proběhl soud za účasti vedoucího PSA v roli
svědka. Přelíčení dopadlo pro Adélu dobře a soudně nařízená léčba
byla ukončena.
Dále jsme však řešili věci spojené s dluhy, Adéla teď řádně platí
splátky. Na konci kontaktu jí byl navržen postup hledání zaměstnání
na hlavní pracovní poměr po skončení rodičovské dovolené.
Závěr a zhodnocení:
Cíle intervence se podařilo společnými silami naplnit (zrušení
ochranné léčby, dohodnutí splátkových kalendáře), Adéla je stabilizovaná, abstinuje a má dobrou prognózu dalšího vývoje.
Klíčové faktory:
důležitý byl postoj obvodního soudu, osobní účast pracovníka
PSA při projednávání, celková stabilizace klientky

Pavel (45 let)
Přišel na doporučení sociální pracovnice z Úřadu městské části
Prahy 9, která na nás získala kontakt z informačního dopisu, jež jsme
jí zaslali.
Z anamnézy:
Dlouhodobá závislost na pervitinu. V současné době je asi rok
po výkonu trestu, je registrován na úřadu práce Pobírá sociální dávky ve výši 4300,- Kč + 700,- Kč diety.
Přechodně bydlí u bývalé ženy. Má 2 dospívající děti, obě jsou
umístěny v dětském domově.
Pavlovi byla nařízená soudní ochranná ambulantní léčba, kterou řádně absolvoval v DST o. s. SANANIM, poté navštěvoval pravidelně CADAS o. s. SANANIM.
Několik let abstinuje od alkoholu, nekouří, od drog abstinuje od
nástupu do vazby v dubnu 2004. Medikace: diagnostikována hepatitida C – v současnosti má za sebou půlroční interferonovou terapii,
užívá antidepresiva.
Stav na počátku intervence:
Pavel se na nás obrátil se zakázkou pomoci při nalezení vhodného zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Jako důležité pro něj
bylo bezpečné prostředí – být jasně úkolován (bál se nejistoty ze
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samostatného řešení pracovních záležitostí), bez alkoholu na pracovišti a ve stálém, neměnném provozu bez nočních směn.
Je poměrně stabilizovaný, avšak dlouhodobě nezaměstnaný,
s bohatou praxí v dělnických profesích.
Průběh:
Počáteční období jsme věnovali vyhledávání pracovních možností, které by odpovídaly Pavlovým potřebám i reálným možnostem
vzhledem k množství záznamů v RT.
Od začátku dobře spolupracoval, na schůzky chodil včas a připraven. Součástí byla spolupráce s probační a mediační službou,
kdy jsme společně konzultovali kroky vedoucí k řádnému zaměstnání. Po necelém měsíci kontaktu jsme Pavla doporučili spolupracujícímu zaměstnavateli, kde vykonával úklidové práce v interiérech.
Domluvena byla i forma a délka úvazku (přechodné zaměstnání na
krátkou dobu potřebnou k nalezení zaměstnání na hlavní pracovní
poměr).
Po celou dobu tohoto zaměstnání byl spolehlivý, pracoval bez
vážnějších nedostatků a od zaměstnavatele obdržel dobré reference. V březnu (měsíc po nástupu do přechodného zaměstnání) jsme
společně odpověděli na inzerát nabízející pracovní pozici dělníka
ve výrobě plastů pro letadla. Na několika konzultacích jsme simulovali přijímací pohovor, při němž se Pavel připravil na to, jak hovořit
o minulosti a o záznamu v rejstříku trestů.
První pohovor s ředitelem společnosti byl rychlý a proběhl společně s několika dalšími kandidáty. Druhé kolo absolvoval za tři týdny.
Bylo mu doporučeno hovořit o svém koníčku (leteckém modelářství),
potřebě nekuřáckého pracoviště a jistot.
Byl vybrán, ale měl přinést výpis z RT. Zvolili jsme odpovídající
strategii: vedoucí PSA napsal řediteli firmy dopis s referencí o uchazeči, nabídkou garancí a podpory PSA při v průběhu zkušební doby
v novém zaměstnání. Pavel byl přijat.
V dubnu a květnu jsme s Pavlem komunikovali prostřednictvím
telefonu a e-mailu. Pavel pracoval a byl spokojený. V červnu proběhly tři další konzultace směřované na spokojenost v zaměstnání
a možná řešení vztahových problémů s bývalou manželkou. Pavel
stále řádně pracuje a čeká na uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
Závěr a zhodnocení:
Cíl (získat řádné zaměstnání) byl splněn, klient je zaměstnán
transparentně. V zaměstnání je doposud a je spokojený.
Klíčové faktory:
motivace, spolupráce, zkouška u spolupracujícího zaměstnavatele, vhodná strategie PSA i klienta při získání místa na hlavní pracovní poměr.

Radek (30 let)
Je příkladem tzv. problémového klienta s několika handicapy
ztěžujícími jeho vstup na volný trh práce.
Na PSA se obrátil po ukončení roční soudně nařízené léčby
v Psychiatrické léčebně Bohnice.
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Z anamnézy:
12 let na pervitinu, v důsledku toho psychózy a pokus o sebevraždu. Medikován antidepresivy. Dokončené SOU – nástrojař,
avšak bez praxe v oboru.
Pracovní praxe minimální, v zápočtovém listě 3 záznamy v celkovém trvání několika měsíců (prodavač, skladník v supermarketu).
Podmínečně odsouzen za výtržnictví (konflikt s policisty, když bránil
přítelkyni) sociální zázemí: bydli společně s matkou a strýcem.
Stav na počátku intervence:
Radek se na nás obrátil s více zakázkami. K hlavním patřila
potřeba nalézt jakékoliv zaměstnání, nastoupit soudně nařízenou
ambulantní léčbu (kontakt na AT poradnu v místě bydliště), dostavit
se na probační a mediační službu kvůli probačnímu dohledu a vyřešit
medikace (Radek dostal v PL Bohnice antidepresiva na „odchodnou“
s tím, že si má nalézt psychiatra, který ho vezme do péče).
Radek je nekonformního vzhledu a chování (erxtravagantní
účes, piercing, vyhraněná životní filozofie – společnost je nemocná).
Je neklidný; vnímá to jako daň za rok strávený v Bohnicích.
Před první konzultací automedikace neurolem („abych sem
vůbec došel“), občas tři piva proti úzkosti, na spaní.
Shrnutí při vstupu do projektu:
Radek je nestabilizovaný, nalézt si řádné zaměstnání a udržet
si ho se jeví momentálně jako téměř nemožné, avšak je velmi motivován pracovat, v řádném zaměstnání vidí jistotu, řád, možnost po
dlouhé době normálně žít.
1. období – 3 měsíce
Jde o období s řadou excesů (alkohol, pokračující automedikace), pracujeme s ním na získávání pracovních návyků (doporučujeme vhodné brigády), ale ani toto Radek nezvládá, vždy mu něco
chybí – občanský průkaz, registrace na úřadu práce apod. Naše
intervence jsou časté a trpělivé, snažíme se ho vést a učit základním
věcem.
Shrnutí:
Radek je závislý na alkoholu, pervitinu, benzodiazepinech.
Soudně nařízenou ambulantní léčbu vykonává v AT poradně Prahy
5. Medikován antidepresivy, diagnostikován na kompulzivně obsedantní poruchu.
Osobnost nestálá, nerealistická.
V průběhu kontaktu za více než 3 měsíce nedokázal zvládnout
základní věci (vyřídit si zápočtový list, nastoupit na brigádu, dojít
k lékaři apod.), celé období provázejí relapsy (alkohol, marihuana,
benzodiazepiny).
Z našeho hlediska není připraven pravidelně pracovat, potřeba
paralelní psychiatrické a terapeutické péče. Navrhujeme tréninkově
brigády, sociální a zdravotní stabilizaci, abstinenci, poté možno zku
sit práci na celý úvazek.
2. období - 3 měsíce
Radek je v minimálním kontaktu, většinou pouze telefonicky,
cestuje po ČR s přítelkyní, časté vztahové konflikty, rozchody.

3. období – 3 měsíce
S klientem intenzivně pracujeme na stabilizaci životního stylu,
po měsících práce se daří dodržovat plány, chodit včas. Radek sám
vnímá, že je nutné být střízlivý.
Touží pracovat jako řidič, říci zaměstnavateli o své drogové
minulosti, aby nemusel lhát a zkreslovat situaci. V tomto období
jsme vsadili na Radkovu chuť pracovat. Domlouváme společně úkoly (dodržovat medikaci, konečně zvládnout brigády, cvičit), což se
celkem daří, motivace k práci je nosná.
Radek si v Thomayerově nemocnici nalezl rekvalifikační kurz
Všeobecný sanitář.
Tuto možnost s námi konzultoval a dostal naše doporučení. Kurz absolvoval řádně i s praxí, objevil pro sebe radost
z práce s lidmi, pomoc potřebným. Tento kurz byl zásadním přelomem na jeho cestě.
4. období – 4 měsíce
V tomto období jsme hledali vhodné zaměstnání na pozici
sanitáře. Společně jsme vypracovali strukturovaný životopis. Radek
sám oslovuje pražské nemocnice. I přes intenzivní přípravu (trénink
a simulace přijímacího pohovoru, hovoření o minulosti), nikde přijat
nebyl.
Překážkou byla vždy absence praxe v oboru, záznam v RT, nekonformní vzhled, ale i jeho naprostá otevřenost ohledně drogové minulosti. I přes intervence a doporučení PSA (formou dopisu jsme oslovili
tři oddělení různých nemocnic a vybavili ho dobrozdáními) se nepodařilo místo nalézt, vše nakonec ztroskotalo na záznamu v RT.
Ke konci tohoto období dostala PSA nabídku Pracovního programu o. s. SANANIM na chráněné pracovní místo – zahradník /
pracovník venkovní údržby. Pro Radka se jevilo jako velmi vhodné
– integrující prostředí, tolerance zaměstnavatele, tréninkové místo
na dobu určitou.
Závěr a zhodnocení:
Radek pracuje jako zahradník doposud. Smlouva mu v dohledné době končí, poté má v plánu pokračovat v započaté praxi zahradníka, nebo se opět pokusit o místo sanitáře.
Toto chráněné místo splňuje všechny předpoklady potřebné pro
budoucí zaměstnání na volném trhu práce: Podpůrné prostředí, získání pracovních návyků a dovedností, učení se komunikaci a budování vztahů na pracovišti.
Klíčové faktory:
Ze strany PSA: edukace, trpělivost, spolupráce s léčebnými
a státními institucemi, podpora klienta v zásadních pracovních
(kariérních) rozhodnutích.
Ze strany klienta: po celou dobu kontaktu projevoval chuť pracovat a přijmout téměř jakoukoliv práci, důvěra
v PSA a naše doporučení, přijmutí situace – ukončení automedikace, svěření se do odborné péče, otevřenost (také ohledně minulosti), podpora matky a především absolvování kurzu,
který mu pomohl vrátit víru ve vlastní schopnosti a pozitivně
ovlivnil jeho náhled na život a společnost. Radek našel nové
životní postoje a hodnoty.
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samostatného řešení pracovních záležitostí), bez alkoholu na pracovišti a ve stálém, neměnném provozu bez nočních směn.
Je poměrně stabilizovaný, avšak dlouhodobě nezaměstnaný,
s bohatou praxí v dělnických profesích.
Průběh:
Počáteční období jsme věnovali vyhledávání pracovních možností, které by odpovídaly Pavlovým potřebám i reálným možnostem
vzhledem k množství záznamů v RT.
Od začátku dobře spolupracoval, na schůzky chodil včas a připraven. Součástí byla spolupráce s probační a mediační službou,
kdy jsme společně konzultovali kroky vedoucí k řádnému zaměstnání. Po necelém měsíci kontaktu jsme Pavla doporučili spolupracujícímu zaměstnavateli, kde vykonával úklidové práce v interiérech.
Domluvena byla i forma a délka úvazku (přechodné zaměstnání na
krátkou dobu potřebnou k nalezení zaměstnání na hlavní pracovní
poměr).
Po celou dobu tohoto zaměstnání byl spolehlivý, pracoval bez
vážnějších nedostatků a od zaměstnavatele obdržel dobré reference. V březnu (měsíc po nástupu do přechodného zaměstnání) jsme
společně odpověděli na inzerát nabízející pracovní pozici dělníka
ve výrobě plastů pro letadla. Na několika konzultacích jsme simulovali přijímací pohovor, při němž se Pavel připravil na to, jak hovořit
o minulosti a o záznamu v rejstříku trestů.
První pohovor s ředitelem společnosti byl rychlý a proběhl společně s několika dalšími kandidáty. Druhé kolo absolvoval za tři týdny.
Bylo mu doporučeno hovořit o svém koníčku (leteckém modelářství),
potřebě nekuřáckého pracoviště a jistot.
Byl vybrán, ale měl přinést výpis z RT. Zvolili jsme odpovídající
strategii: vedoucí PSA napsal řediteli firmy dopis s referencí o uchazeči, nabídkou garancí a podpory PSA při v průběhu zkušební doby
v novém zaměstnání. Pavel byl přijat.
V dubnu a květnu jsme s Pavlem komunikovali prostřednictvím
telefonu a e-mailu. Pavel pracoval a byl spokojený. V červnu proběhly tři další konzultace směřované na spokojenost v zaměstnání
a možná řešení vztahových problémů s bývalou manželkou. Pavel
stále řádně pracuje a čeká na uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
Závěr a zhodnocení:
Cíl (získat řádné zaměstnání) byl splněn, klient je zaměstnán
transparentně. V zaměstnání je doposud a je spokojený.
Klíčové faktory:
motivace, spolupráce, zkouška u spolupracujícího zaměstnavatele, vhodná strategie PSA i klienta při získání místa na hlavní pracovní poměr.

Radek (30 let)
Je příkladem tzv. problémového klienta s několika handicapy
ztěžujícími jeho vstup na volný trh práce.
Na PSA se obrátil po ukončení roční soudně nařízené léčby
v Psychiatrické léčebně Bohnice.

19

Z anamnézy:
12 let na pervitinu, v důsledku toho psychózy a pokus o sebevraždu. Medikován antidepresivy. Dokončené SOU – nástrojař,
avšak bez praxe v oboru.
Pracovní praxe minimální, v zápočtovém listě 3 záznamy v celkovém trvání několika měsíců (prodavač, skladník v supermarketu).
Podmínečně odsouzen za výtržnictví (konflikt s policisty, když bránil
přítelkyni) sociální zázemí: bydli společně s matkou a strýcem.
Stav na počátku intervence:
Radek se na nás obrátil s více zakázkami. K hlavním patřila
potřeba nalézt jakékoliv zaměstnání, nastoupit soudně nařízenou
ambulantní léčbu (kontakt na AT poradnu v místě bydliště), dostavit
se na probační a mediační službu kvůli probačnímu dohledu a vyřešit
medikace (Radek dostal v PL Bohnice antidepresiva na „odchodnou“
s tím, že si má nalézt psychiatra, který ho vezme do péče).
Radek je nekonformního vzhledu a chování (erxtravagantní
účes, piercing, vyhraněná životní filozofie – společnost je nemocná).
Je neklidný; vnímá to jako daň za rok strávený v Bohnicích.
Před první konzultací automedikace neurolem („abych sem
vůbec došel“), občas tři piva proti úzkosti, na spaní.
Shrnutí při vstupu do projektu:
Radek je nestabilizovaný, nalézt si řádné zaměstnání a udržet
si ho se jeví momentálně jako téměř nemožné, avšak je velmi motivován pracovat, v řádném zaměstnání vidí jistotu, řád, možnost po
dlouhé době normálně žít.
1. období – 3 měsíce
Jde o období s řadou excesů (alkohol, pokračující automedikace), pracujeme s ním na získávání pracovních návyků (doporučujeme vhodné brigády), ale ani toto Radek nezvládá, vždy mu něco
chybí – občanský průkaz, registrace na úřadu práce apod. Naše
intervence jsou časté a trpělivé, snažíme se ho vést a učit základním
věcem.
Shrnutí:
Radek je závislý na alkoholu, pervitinu, benzodiazepinech.
Soudně nařízenou ambulantní léčbu vykonává v AT poradně Prahy
5. Medikován antidepresivy, diagnostikován na kompulzivně obsedantní poruchu.
Osobnost nestálá, nerealistická.
V průběhu kontaktu za více než 3 měsíce nedokázal zvládnout
základní věci (vyřídit si zápočtový list, nastoupit na brigádu, dojít
k lékaři apod.), celé období provázejí relapsy (alkohol, marihuana,
benzodiazepiny).
Z našeho hlediska není připraven pravidelně pracovat, potřeba
paralelní psychiatrické a terapeutické péče. Navrhujeme tréninkově
brigády, sociální a zdravotní stabilizaci, abstinenci, poté možno zku
sit práci na celý úvazek.
2. období - 3 měsíce
Radek je v minimálním kontaktu, většinou pouze telefonicky,
cestuje po ČR s přítelkyní, časté vztahové konflikty, rozchody.

3. období – 3 měsíce
S klientem intenzivně pracujeme na stabilizaci životního stylu,
po měsících práce se daří dodržovat plány, chodit včas. Radek sám
vnímá, že je nutné být střízlivý.
Touží pracovat jako řidič, říci zaměstnavateli o své drogové
minulosti, aby nemusel lhát a zkreslovat situaci. V tomto období
jsme vsadili na Radkovu chuť pracovat. Domlouváme společně úkoly (dodržovat medikaci, konečně zvládnout brigády, cvičit), což se
celkem daří, motivace k práci je nosná.
Radek si v Thomayerově nemocnici nalezl rekvalifikační kurz
Všeobecný sanitář.
Tuto možnost s námi konzultoval a dostal naše doporučení. Kurz absolvoval řádně i s praxí, objevil pro sebe radost
z práce s lidmi, pomoc potřebným. Tento kurz byl zásadním přelomem na jeho cestě.
4. období – 4 měsíce
V tomto období jsme hledali vhodné zaměstnání na pozici
sanitáře. Společně jsme vypracovali strukturovaný životopis. Radek
sám oslovuje pražské nemocnice. I přes intenzivní přípravu (trénink
a simulace přijímacího pohovoru, hovoření o minulosti), nikde přijat
nebyl.
Překážkou byla vždy absence praxe v oboru, záznam v RT, nekonformní vzhled, ale i jeho naprostá otevřenost ohledně drogové minulosti. I přes intervence a doporučení PSA (formou dopisu jsme oslovili
tři oddělení různých nemocnic a vybavili ho dobrozdáními) se nepodařilo místo nalézt, vše nakonec ztroskotalo na záznamu v RT.
Ke konci tohoto období dostala PSA nabídku Pracovního programu o. s. SANANIM na chráněné pracovní místo – zahradník /
pracovník venkovní údržby. Pro Radka se jevilo jako velmi vhodné
– integrující prostředí, tolerance zaměstnavatele, tréninkové místo
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9. PŘÍNOS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

S přihlédnutím k textu tohoto manuálu, který stručně nastiňuje
služby poskytované PSA včetně zvolených metod práce a předkládá důležité zkušenosti, doporučení a především autentické příklady
zakázek klientů, můžeme říci, že základním přínosem je:
samotný program PSA poskytující fungující služby, které pokrývají potřeby klientů při vstupu na trh práce, řešení sociálních
otázek a dokončení vzdělání či rekvalifikace;
úspěšné proniknutí do „sféry zaměstnavatelů“, navázání spolupráce s více než deseti zaměstnavateli, u nichž je otevřena
nabídka volných pracovních míst pro klienty PSA i s různými
handicapy;
proniknutí do povědomí institucí, které řeší problematiku
nezaměstnanosti, dluhy klientů, konflikty se zákonem, a to především intenzivní informovaností a nabídkou spolupráce při řešení situací bývalých uživatelů návykových látek.
Za významné dále považujeme především:
Prostřednictvím PSA nalezlo zaměstnání 85 % osob z celkového počtu těch, kteří agenturu oslovili se zakázkou nalézt
zaměstnání.
Klienti, kteří nalezli zaměstnání, si ho v naprosté většině případů dokážou udržet po dlouhou dobu.
Počet klientů, kterým byla některá ze služeb poskytnuta, se
z plánovaného počtu 95 osob zdvojnásobil.
Původní užší zaměření služeb na poskytování podpory v nalezení zaměstnání se úspěšně rozšířilo na široké spektrum podpory v sociální oblasti, v oblasti rekvalifikací a doplnění vzdělání.
Poskytování individuálních dohod a garancí pro zaměstnavatele při uzavírání pracovní smlouvy, které se v mnoha případech
osvědčilo jako výrazný podpůrný faktor jak pro klienta (motivace,
stabilizace, možnost konzultací, monitorování průběhu
zapracování), tak pro zaměstnavatele (mírnění obav z neočekávaného chování klienta, možnost komunikace o potřebách, omezeních,schopnostech nového pracovníka, získání
motivovaného zaměstnance).
Otevření možností pro zaměstnávání také jiných skupin osob
s rozdílnými zdravotními a sociálními handicapy.
Spolupracující zaměstnavatelé často drží nad zaměstnanci rekrutovanými z řad klientů PSA ochranou ruku a umožňují
jim získat praxi a integrovat se. Jsou ochotni (za pomoci PSA)
řešit se svým novým pracovníkem - klientem PSA i případné
potíže spojené s relapsem.
Předání zkušeností a získaných dovedností dalším organizacím, které pracují se stejnou cílovou skupinou.
Navázání kontaktů se zahraničními organizacemi zabývajícími
se zaměstnáváním osob ohrožených sociální exkluzí.
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10. ÚSKALÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Realizace PSA má pro vybudování uceleného a komplexního
systému služeb v oblasti drogových závislostí řadu nesporných přínosů. Je však nutné neopomenout při tom také úskalí či rizikové faktory, které mohou výrazně omezit či znemožnit její rozšíření a další
poskytování služeb.
Jsou to především:
Relativně malá cílová skupina – bývalí uživatelé návykových
látek a stabilizovaní klienti substitučních programů.
Nejasné dlouhodobé financování poskytovaných služeb, ome/
zené možnosti dotací z jiných zdrojů než fondů EU zaměřených
na aktivní politiku zaměstnanosti.
Polovina klientů cílové skupiny má jen základní vzdělání, to
omezuje spektrum zaměstnavatelů (v tomto případě z Prahy
a blízkého okolí), které je vhodné oslovit, případně s nimi navázat dlouhodobý kontakt.
40 % klientů cílové skupiny má záznam v RT. Tito klienti mají
velmi malou možnost nalézt zaměstnání na volném trhu práce,
čímž se snižuje i jejich schopnost integrovat se a obnovit sociální vazby a pracovní návyky. Přestože se tito klienti mohou
ucházet o místo u spolupracujícího zaměstnavatele, je spektrum zaměstnavatelů i nabídka zaměstnání omezena. Jejich
startovní pozice pro integraci do společnosti je výrazně ztížená.
Konkurence nově vznikajících programů a projektů zaměřených
na zaměstnávání znevýhodněných osob; většina programů se
uchází o finanční dotace ze zdrojů EU. Současně se řada pro
jektů věnuje stejné cílové skupině - i přes rozdíly v zaměření,
kvalitě i kvantitě poskytovaných služeb může dojít k situaci,
kdy programů bude více, než by odpovídalo potřebám cílové
skupiny.
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11. ZÁVĚREM

Spolu s klienty se jednoznačně shodujeme na třech faktorech, které vnímáme jako největší překážku pro uplatnění se na
trhu práce:
záznam v rejstříku trestů
nedokončené nebo nedostatečné vzdělání
žádná nebo nedoložitelná praxe
Druhou skupinu problémů tvoří faktory, které mají vztah k užívání návykových látek, nebo se váží k paralelně existujícím somatickým či psychickým komplikacím. Jde například o malou schopnost
zvládat konflikty či frustrující situace, nedostatky v komunikaci, obtížné zvládání běžných sociálních situací, obavy z prozrazení drogové
minulosti, nekonformní vzhled a chování.
Klienti i pracovníci PSA se rovněž shodují v tom, jaké faktory mohou přispět ke zlepšení výše uvedených problémů:
Pomoc se zvládáním prvních náročných situací v jednání s úřady i potenciálními zaměstnavateli, osobní kontakt a vazba s klientem, podpora mediace, rady a informace, edukace, trénink
komunikačních dovedností a zvládání stresu, zátěžových
a frustrujících situací, pomoc při výběru vhodného místa
Schopnost kriticky posuzovat své šance, možnosti a přípravu
na proces ucházení se o pracovní místo.
Informování zaměstnavatele snižuje tenzi, velmi významná je
schopnost stanovit a dodržovat jasné vztahy a pravidla.

Hrozby a příležitosti zaměstnávání léčených
uživatelů drog na volném trhu práce

úspěšnost léčby závislosti
solidní pracovní způsobilost
Informovat o:
závislostech obecně
průběhu abstinence uchazeče
reálném riziku relapsu
zkušenostech uchazeče s fungováním v týmu
Přesvědčit:
že trestná činnost uchazeče byla podmíněna závislostí a patří
k minulosti
o vůli uchazeče navrátit se do normálního života
Nabídnout:
jaké výhody skýtá zaměstnávání bývalého uživatele drog oproti
běžným uchazečům
garance zmírňující rizika vnímaná zaměstnavatelem

...docela dlouho na drogách ...průšvihy, policie ...NEDOBROVOLNÁ ochranná léčba, takže
vlastně nedobrovolná záchrana mého ŽIVOTA …návrat do skutečného světa s PODMÍNKOU
na krku …nikde žádná práce …DEPRESE …mám spadnout zpátky? ... žádná budoucnost …
potkal jsem marcela z PRACOVNÍ AGENTURY …můžu pracovat jako zahradník, zase mě něco
baví …konečně práce, NORMÁLNÍ ŽIVOT.
Získat zaměstnání byl poslední krok mé cesty za novým životem. Baví mě pracovat
a po rodině je to druhý smysl mé existence. Chci moc poděkovat Pracovní a sociální agentuře
SANANIM za „rekvalifikaci na dospělého“. Splácím teď svou minulost a žiju pro svou budoucnost…
Radek

Hrozby
Záznam v trestním rejstříku bude vnímán jako nepřekonatelná
překážka.
Bude vnímán negativní vliv drogové minulosti na pracovní způsobilost uchazeče, včetně výdrže a psychické stability.
Dlouhodobá nezaměstnanost uchazeče bude vnímána jako
nezájem o práci.
Personalisté budou nedostatečně informovaní o rizicích a jejich
rozhodování bude zatíženo předsudky.
Riziko relapsu u daného uchazeče bude vnímáno jako vysoké,
neovlivnitelné nebo nepřekonané.
Personalista nebo jiný pracovník odpovědný za výběr zaměstnanců bude rozhodovat spolu s další osobou, kterou PSA nemá
možnost ovlivnit.
Personalista nebo jiný pracovník odpovědný za výběr zaměstnanců nepochopí smysl přiznání drogové minulosti jako příspěvek k vytvoření kvalitního a korektního vztahu se zaměstnancem.
Vztah uchazeče a týmu bude dopředu považován za problematický.
Příležitosti
Prokázat:
soulad uchazeče s profilem pozice
zájem uchazeče o práci
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