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Definice
• Zdravotní postižení: tělesné, smyslové, mentální,
duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může
bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení
v oblastech vymezených zákonemAntidiskriminační zákon, zákon
č. 198/2009 Sb, § 5 odst. 6: musí jít o dlouhodobé zdravotní
postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské
vědy trvat alespoň jeden rok.
• Zdravotně znevýhodněná osoba: fyzická osoba, která
má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, kdy má
zachovanou schopnost vykonávat soustavné
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale je z
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nějak omezena

Dobrovolnická zkušenost s OZP
Dobrovolnická zkušenost z kontaktu s osobami
s handicapem přináší dobrovolníkům jiný úhel
pohledu na kvalitu a smysl života.
Je přirozeným nástrojem pro sebepoznání,
učení se a změnu žebříčku hodnot
dobrovolníka. Tato iniciativa může
dobrovolníkům otevřít jiné životní souvislosti

Osoby zdravotně postižené
1925 Tomáš Baťa začal zaměstnávat nevidomé
a zdravotně hendikepované.
Je to první zpráva o zaměstnávání OZP v ČR.

Východiska
Osoby se zdravotním postižením patří mezi
početnou minoritní skupinu ohroženou
sociálním vyloučením a postižením na trhu
práce.
Zaměstnávání OZP je ze strany státu věnována
dlouhodobě pozornost. Pro současný přístup
k integraci osob se zdravotním postižením je
charakteristický důraz na rovné příležitosti a
nediskriminaci.

Obecné zásady
Osoby s postižením mají různé povahové rysy,
přednosti a nedostatky jako každý jiný bez postižení. I
mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně
nadaní.
Při setkání se chováme přirozeně.
Pomůžeme tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním
a nenápadným.
Pomoc nevnucujeme.
Vyvarujte se projevům soucitu nebo poznámek, které
osobu podceňují, zpochybňují její schopnosti.

OZP

Osoby s psychickým onemocněním
Mezi psychická onemocnění patří široká škála poruch jako
např.: poruchy osobnosti, poruchy nálad, schizofrenní
poruchy, neurotické poruchy.
Jsou charakteristická tím, že jedinec má problémy v projevech
chování, komunikaci, sociálních vztazích, nikoliv s intelektem.
Lidé s psychickými poruchami mohou vykonávat jakoukoliv
profesi, na kterou mají nadání, nebo se uplatňují ve
vystudované profesi.
Pro různé výkyvy zdravotního stavu bývá u této skupiny osob
problém s dokončením zamýšlených a stanovených cílů a
činností a to nejvíce ve stresových situacích.

Osoby se zrakovým postižením
Nevidomost představuje v současnosti jeden
z nejzávažnějších problémů světa.
Podle WHO počet nevidomých se ve světě
pohybuje okolo 45 milionů. 135 miliónů osob
je slabozrakých.
Lidé v rozvojových zemích mají 5 až 10 krát
větší riziko oslepnutí než lidé z průmyslově
vyspělých zemí světa. Příčinou jsou především
špatné sociální podmínky a nedostupnost
lékařské péče.

Každému dvacátému člověku hrozí úplná
slepota

Důležité portály
• www.sons.cz
• www.tyfloservis.cz
• www.braillnet.cz

Osoby se sluchovým postižením
Termín sluchové postižení zahrnuje tři základní kategorie
osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí.
Termínem „neslyšící člověk“ lze v ČR podle zákona č.
155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a
hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., v
úplném znění vyhlášen pod č. 423/2008 Sb., označit toho, kdo
neslyší od narození, nebo ztratil sluch před rozvinutím
mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou,
které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči. Dále osoby
těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového
postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči
sluchem.

Osoby se sluchovým postižením
? Úkol
Zkuste najít důležité portály pro osoby se
sluchovým postižením, podobně jako je
uvedeno u osob se zrakovým postižením.

Osoby s tělesným postižením
Tělesné postižení je porušení funkce ve vztahu
jedince a společnosti u osob se zdravotním
postižením. „Jsou narušeny role, které postižený
ve společnosti zastává: soběstačnost, schopnost
cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a
zájmová činnost.“
Tělesné postižení je zpravidla redukováno na
poruchu pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí,
kloubů, svalů aj., nebo porucha či poškození
nervového ústrojí.

Osoby s tělesným postižením
Hlavním znakem takového tělesného postižení
je celkové nebo částečné omezení hybnosti,
které způsobuje velké obtíže v běžných
činnostech.
Jedná se o dlouhodobý nebo trvalý stav, který
má dopad na sociální interakci, dále získávání
zkušeností, oblast kognitivní, emocionální,
duchovní a jiné oblasti.

Osoby s tělesným postižením
? Úkol
Zkuste najít důležité portály pro osoby s
tělesným postižením , podobně jako je
uvedeno u osob se zrakovým postižením.
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