
PRAŽSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

Setkání: 22.11.2021 Green Doors Křižíkova 65 

Přítomní: Petr Špaček (Fokus Praha), Jana Pekárková (Bona), Petra Krejbichová (PNB), Pavel Novák 

(Reforma –MZ ČR), Vanda Žurková (Bona), Eliška Kleknerová (Fosa), Radka Havlíková (Eset help), Petr 

Krása (Green Doors). 

 

Program – témata 

1) Střednědobý plán magistrátu 

- Ve službách zaměstnávání se nikdo moc nepřihlásil k nějakému navyšování kapacity v síti 

(je to i logické, většina služeb negeneruje potřebné hodiny přímé práce, resp. byl by 

problém sehnat další klienty při navýšení) – další možnost bude 2023 

2) Evropské fondy  

- Budou výzvy na projekty sociálního podnikání 

3) Úřad práce 

- Fokus se snaží jednat s generálním ředitelem – zatím to moc nevychází, ještě neproběhla 

schůzka - plus teď asi zas půjde vše do online, plus otázka, jestli ředitel zůstane po změně 

vlády – takže zatím žádný posun v tématu od minulého setkání nezaznamenáváme – 

nadějí je paní Cibulková - Fokus se účastní jiné platformy, kde jsou zástupci MPSV, ÚP a 

další hlavouni – zatím tam je ale dost jiná agenda, než zaměstnávání. Uvidíme po konci 

další covidové vlny asi až. 

- Sdílíme zkušenosti s ÚP – všichni potvrzují dobré jednání s konkrétnímí OZP poradci, ale 

klienty to nikomu moc negeneruje (Fosa např. měla setkání se všemi OZP poradci v Praze 

– je z toho 1 klient za měsíc a půl po setkání) (GD – OZP z P10 přijdou na stáž) 

4) Jak jsme na tom s klienty a hodinami přímé péče 

- Bona – dost klientů – cca 15 na jednoho pracovníka, ale mají lidi v pořadníku, nicméně 50 

hodin přímé práce na pracovníka nevykazují (klienti ruší schůzky, + porady atd.) 

- Fokus – jak kde, někde jsou v pohodě, nové týmy mají ještě volné kapacity, TPZ dělá i věci 

navíc kromě zaměstnávání, aby měli hodiny 

- GD – aktuálně trochu pokles přímé práce hodin na pracovníka 

- Fosa – dost klientů i hodin 

5) K čemu je tato skupina 

- Nemáme ambici vyvíjet nějakou koordinovanou akci směrem ven; je dobré se občas 

potkat a sdílet, co kdo kde řeší a tak. 

- Domluva, že se budeme potkávat dvakrát ročně – Petr Krása na jaře 2022 pošle opět 

doodle na hlasování k dalšímu setkání + sběr témat dopředu před setkáním 

 

Zapsal: Petr Krása 


