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Tisková zpráva 

Benešov, 8.dubna 2010 

 

V Kutné Hoře proběhla konference o problematice uplatňování 

práv osob se zdravotním postižením  

 

Ve čtvrtek 1.4. 2010 se v prostorách  Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnila 

KONFERENCE zaměřená na problematiku využívání běžných zdrojů a uplatňování práv       

u osob se zdravotním postižením. Konferenci, jejíž motto znělo „Od omezení 

k možnostem“,  uspořádala organizace Rytmus Benešov, o.p.s. ve spolupráci s Českou unií 

pro podporované zaměstnávání.  

Zájem o účast na konferenci byl veliký. Jednodenní konference se zúčastnilo celkem 147 

osob, převážně z řad pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a úřadů práce.  

Program konference byl koncipován tak, aby přinesl nejen teoretické poznatky, ale doplnil je 

také o praktické aspekty a příklady z praxe. Konferenci zahájila svým úvodním slovem Bc. 

Lucie Vilímková, ředitelka Rytmus Benešov, o.p.s. S příspěvky zabývajícími se institutem 

opatrovnictví a omezování způsobilosti k právním úkonům vystoupil Mgr. Jiří Kučera a 

Mgr. Lucie Mervardová z o.s.Pohoda a JUDr. Dana Kořínková z o.s.QUIP – Společnost pro 

změnu. Pozvání na konferenci také přijal MUDr. Dušan Gajdoštík, vrchní metodik Lékařské 

posudkové služby ČSSZ, který přítomné seznámil s novelou zákona o důchodovém 

pojištění a jejími praktickými dopady. S příspěvkem o praxi přehodnocení invalidity u 

klientů domova pro osoby se zdravotním postižením na něj navázala Mgr. Maria Klailová, 

ředitelka Domova Barbora v Kutné Hoře.  

Odpolední část konference zahájil svým příspěvkem zástupce Středočeského kraje, Mgr. 

Vladislav Fryč. Po prezentaci JUDr. Dany Kořínkové, která přítomné seznámila s Úmluvou 

OSN o právech lidí se zdravotním postižením, následovala prezentace Bc. Lenky Baldové 

z Rytmus Benešov, o.p.s. o sebeobhajování a 2 zástupců benešovské skupiny 

Sebeobhájců, Jiřího Karlíka a Miroslava Procházky. Ti přinesli konkrétní zkušenosti z  

fungování skupiny a přiblížili ostatním svůj pohled na přínos sebeobhajování. Navázal na ně  
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Ondřej Horváth, který se zúčastnil programu podporované zaměstnávání a nalezl vhodné 

pracovní uplatnění na běžném trhu práce. S přítomnými se tak mohl podělit o zkušenosti ze 

spolupráce s agenturou pro podporované zaměstnávání a spokojeností se svým 

pracovním uplatněním motivovat nejen ostatní lidi s postižením, ale také jejich sociální 

pracovníky a opatrovníky. Pozvání na konferenci také přijala PhDr. Iva Pospíšilová z Úřadu 

práce v Kutné Hoře s prakticky zaměřeným příspěvkem o pracovní rehabilitaci podle 

zákona o zaměstnanosti. O podpoře pracovního uplatnění klientů domova pro osoby se 

zdravotním postižením z pohledu poskytovatele sociálních služeb pohovořila Mgr. Maria 

Klailová z Domova Barbora. Závěrečná prezentace Bc. Lucie Vilímkové z Rytmus Benešov, 

o.p.s. shrnula výstupy 2letého projektu Pacifik II (projekt je podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 

mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti), v rámci kterého byla 

tato konference realizována.  

Doprovodnou akcí konference byla fotografická výstava „Hledám si práci, chci být užitečný“, 

dokumentující fázi hledání práce a možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením.   

Všechny příspěvky, které na konferenci zazněly, jsou k dispozici na 

www.benesov.rytmus.org.   

 

Bc. Lucie Vilímková 

Rytmus Benešov, o.p.s. 
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