
Pražská skupina služeb zaměstnávání – 1.4.2021 
 
 
Přítomni: PNB, Fosa, Green Doors, Bona, Pavel Novák     Omluvili se: Fokus 
 

 
Témata: 
 

1. Testování klientů ve Fose 
 

- Nevíte, jak moc velké nároky jsou kladené na evidenci testování zaměstnanců? 
- Je možné si zajít kamkoliv na testy? Otestovat se doma a napsat čestné 

prohlášení? 
 
- Za PNB -  vedoucí pravidelně odevzdává tabulku s potvrzenými testy 

zaměstnanců 
 
- Bona – CHB – testování oficiální cestou – testuje zdravotník. Terén a ambulance 

-   posíláme zaměstnance na odběrová místa a chceme po nich potvrzení 
v jakékoliv podobě. Od příštího týdne ale budeme spadat pod firmy, které mají 
testování povinné - budeme tedy řešit, zda musíme mít svého zdravoťáka, a 
vlastní testy? Nevíme, jestli nebude nějaká změna 

 
- Fokus - Testovat se nemusí ti, co byli očkovaní nebo prodělali covid - 90 dní je 

ochranná lhůta. V rámci Fokusu mají teď v několika rovinách svoje testy, které 
nakoupili - dělají se testy na sliny pod kontrolou konkrétního pracovníka, který 
nemusí být zdravotník (to nejde přes pojišťovnu).  

 
 

2. Data a statistiky - 2020 
 

- Zaslali GD a Eset help 
- Posílala Bona i Fosa, ale nejspíš nedošlo k předání? 

 
- GD  

 Celkem 85 klientů 

 53 si našlo v práci 

 Z toho 34 na otevřeném trhu 

 19 na chráněném pracoviti 
 

- Eset  
 

- Fokus 
 

 Celkem 180 klintů 

 46% získalo práci 

 Z toho 33% jsou chráněné místa  



- Fosa 
 

 Data jsou špatně srovnatelná 

 Vůbec neevidujeme chráněná místa 
 

- Bohnice 
 

 Tabulka je možná i za nás 

 Nemáme vůbec přehled o tom, kam klienti pokračují, zda na volný trh 
nebo chráněný 

 Předáváme do komunitních týmů 

 Nepřísluší nám získávat informace od navazujících organizací 

 Některé organizace mají snahu dávat zpětnou vazbu zpět do nemocnice 

 Bylo by fajn zjistit, zda měl pracovní trénink v nemocnici smysl 

 Některé pavilony ale evidují, kam přesně klient pokračuje, mají kontakt na 
klíčového pracovníka  

 Pavel N. – můžeme více tlačit na to, aby se lépe předávali informace mezi 
nemocnicí a organizacemi. Mnoho aktivit vidí jako neefektivní a díky lepší 
komunikaci by se mohly tyto aktivity lépe vyhodnocovat  

- Bona 
 

 PZ – vyplňování stejné tabulky jako je v rámci platformy, zatím žádné 
nápady, jaká další kritéria přidat 

 Dílny – jsou ochotní také sbírat data – jste schopni si tabulku navrhnout 
sami? Má vůbec smysl ale sledovat něco u zaměstnanců OZP? 

   
- Bylo by dobré, kdybychom nějak sjednotili data – možnost využívat stejnou 

tabulku jako na platformě IPS 
- Chráněný trh se zde eviduje kvůli IPS metodice  - je žádoucí tedy evidovat i 

uplatnění na chráněných pracovištích  
- Pavel N. pošle tabulku 
- Je důležité sledovat nástupy lidí do práce a hlavně vypozorovat vypadávání 

z práce – ve chvíli, kdy budeme mít shromážděná nějaká data, můžeme tak lépe 
potom něco dojednávat např. s úřadem práce  

- Zamyslet se nad tím, zda má smysl něco sledovat u dlouhodobé SR 
 
 

3. Věší zapojení chráněných dílen nebo sociálních podniků 
 

- Možnost se připojovat jen ob setkání 
- Nejprve poprosit Jirku Nováka 
- Co by bylo užitečné od těchto lidí vědět? – aktualizovat vždy přehled, kde mají 

volno 
- Jana H. – je pro, aby mohli být lidé z chráněných pracovišť pozváni ve chvíli, kdy 

se bude řešit téma, které se jich týká?  
- Jsou chráněné pracoviště v rámci v Bony spíše zaměstnávání nebo rehabilitace? – 

oboje, ale tam kde to jde, se to snažíme rozdělit  



- Technické  služby (Nove úklidy a údržba zeleně) -plán rozdělit zaměstnávání a 
rehabilitaci 

- V truhlárně jen čistě zaměstnávání 
- Sklárna – rozděleno 
- Textil – rozděleno 
- Trafika – čistě zaměstnávání  

 
4. Úřad práce 

 
- Možnost na úřad práce tlačit přes magistrát 
- Nové projekty od úřadu práce 
- Fosa spolupracovala úzce s Prahou 3 – pravidelně prezentují svou službu 
- Nový koordinátor - nejistota spolupráce (Paní Šabatová, s kterou byla rozumná 

řeč odešla)  
- Petr Š. by měl asi více info 

 
5. Srovnání klientely v jednotlivých organizacích 

 
- Systém GAF? – používají asi jen CDZ? 
- GD -  nově nebudou zjišťovat diagnózu při vstupu do služby  
- Jak poznáte, že k vám klient spadá? 
- PZ - nepotřebují potvrzení od psychiatra, jen se ptáme 
- Kavárny chtějí 
- GD - mají s porovnáním s Fokusem „zdravější“ klienty 
- Bylo by dobré to rozeznat ve statistikách 

 
 

Téma na příště – Zamyslet se nad tím, jaká data tedy chceme sledovat ve 

statistikách?  
 
 
 
Další termín:  6. 5. 2021, 14:00 – 16:00    Odkaz: meet.google.com/cdw-ytyt-rtb 

 


