
 
 

Představení dosažených výstupů projektu Práce jako lék 

 

Projekt Práce jako lék zaplnil mezeru na trhu práce a nabídl specifickou podporu osobám s duševním 

onemocněním v návratu do zaměstnání. Jeho realizace přišla ve nejlepší možný okamžik, tedy v době 

reformy psychiatrické péče, kdy vzniká Centrum duševního zdraví a vyzvedává se aktivní zapojení 

duševně nemocných osob ve společnosti. 

U zrodu projektu stála a po celou realizaci plnila nenahraditelnou roli PhDr. Barbara Koláčková. 

Nastartovala nábor přes Psychologické centrum Kroměříž, Psychiatrickou nemocnici Kroměříž, 

ambulance lékařů. Úvodní diagnostika, kterou zpracovávala pro každého/ou účastníka/ici, byla 

důležitým vodítkem pracovní poradkyni, která následně realizovala kroky vedoucí k pracovnímu 

uplatnění účastníků. Celkem se do projektu zapojilo 17 zaměstnavatelů ze Zlínského kraje, ochotných 

vytvářet příznivé pracovní podmínky, nabídnout zkrácené úvazky, umožnit individuální podporu na 

pracovišti. 

Projekt podpořil celkem 30 osob s duševním onemocněním, od ZPP po III. stupeň invalidity. Často šlo 

o osoby vracející se na trh práce po dlouhé době. Více než třetina z nich využila i možnosti odborného, 

příp. rekvalifikačního vzdělávání a otevřeli si tak nové možnosti pro pracovní uplatnění. Všichni měli 

příležitost absolvovat pracovní trénink, tedy takovou práci „na zkoušku“ v délce 10 dnů a rozsahu 40 

hodin. Při zaměstnání na pracovní smlouvu jsme mohli poskytovat mzdové příspěvky až po dobu 6 

měsíců.  

Pochopili jsme, že cílová skupina osob s duševním onemocněním vyžaduje individuální přístup, každý 

z našich účastníků má jiné potřeby, které když dokážeme uspokojit, je velká šance pro dlouhodobě 

udržitelné uplatnění na trhu práce. A tak jsme se postupně naučili, že někdo potřebuje podpořit 

sebedůvěru a dostat příležitost pro uplatnění s výzvou překonávat překážky a postupovat v kariéře. Jiní 

účastníci se chtějí začlenit do pracovního týmu, být jeho nenápadnou ale užitečnou součástí. Také, že 

někteří účastníci vědí, co chtějí v profesní oblasti dělat a stačí, když jim najdeme způsob, jak se k cíli 

dostat, a jiní potřebují svou příležitost teprve najít. 

Velkou radost nám dělá pozitivní zpětná vazba od účastníků, když vidíme, že lidé, kteří řadu let 

nepracovali, překonali prvotní ostych a úspěšně se zapracovali. Slyšíme, že si našli nové přátele, často 

vystoupili z kruhu psychicky nemocných osob a ocitli se v úplně jiném prostředí. Pozitivní zprávy 

dostáváme i od zaměstnavatelů. Především však stále roste zájem cílové skupiny o zapojení do 

projektu, jehož kapacity jsou bohužel omezené. 
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