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Anotace:  Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně postižených 

klientů v ovládání počítače hlasem a dalších dovednostech. Přednáška se zaměří na zkušenosti s jejich 

uplatněním na trhu práce. Jedním z příkladů pracovního uplatnění bude podíl na vytvoření a zajišťování provozu 

sociálního portálu Pomoc na dvanáctce pro Městskou část Praha 12.  

 

 

Naše obecně prospěšná společnost Polovina nebe pomáhá především těžce zdravotně postiženým, kteří mají 

poškozené dolní i horní končetiny, neovládají jemnou motoriku. 

  

Polovina nebe – kdo jsme? 

Občanské sdružení Polovina nebe jsem s přáteli založila v roce 2006 a v roce 2014 se transformovalo na 

obecně prospěšnou společnost. Samotný název organizace Polovina nebe vznikl díky tomu, že polovina 

zakládajících členů byly ženy a polovina muži. Usilovali jsme, aby takové zastoupení bylo i v našem týmu, je 

prokázáno, že takové složení dobře funguje a je dynamické.  

Naši hlavní činnost – realizaci evropských projektů - inspiroval profesor Jan Nouza z Technické 

univerzity v Liberci, který je autorem počítačových programů pro ovládání počítače hlasem a převádění hlasu do 

psané podoby. Náš tým tvoří školitelé, kteří vyučují klienty ovládat počítač hlasem, a administrativní pracovníci.  

 

Kolik lidí jsme proškolili a pomohli zaměstnat  
 

Naše činnost je možná díky projektům Evropské unie. První se jmenoval Duhový most (financovaný 

z Operačního programu Praha a adaptabilita), v něm jsme proškolili 50 účastníků a více než 10 z nich ještě po 

skončení projektu bylo zaměstnáno. V projektu Hlas je šance bylo proškoleno 28 osob a úspěšně bylo 

zaměstnáno 11 osob. V projektu Můj hlas – moje práce bylo proškoleno 25 osob a zaměstnáno 13 osob. Projekty 

Hlas je šance a Můj hlas – moje práce byly financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Celkově bylo proškoleno 103 osob a zaměstnáno 34. V současné 

době realizujeme další dva projekty zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 
Projekt Počet účastníků  Zaměstnaní 

Duhový most 50 10 

Hlas je šance 28 11 

Můj hlas-moje práce 25 13 

Celkově 103 34 

 

Uvedu příklad zaměstnání těžce zdravotně postiženého. Jedna z prvních absolventek školení se stala  

i naším zaměstnancem. Saša Gomoi se o našem projektu dozvěděla z České televize. Saša je na vozíku, nemůže 

používat ruce, ale je velmi motivovaná, tehdy právě dodělala školu a chtěla se osamostatnit. Odvážně šla za 

svým cílem a věděla, co chce. Vybrali jsme ji do našeho týmu a pracuje u nás až do současnosti. Je velmi 

pozitivní, ochotná a statečná. Polovinu nebe považuje za svoji rodinu. 

 

Úskalí zaměstnání těžce zdravotně postižených   
 

Zdravotně postižení žijí kvůli svému znevýhodnění v chráněném prostředí, a to je samozřejmě dobře. 

Obtížný bývá přechod z chráněného prostředí do pracovního a profesionálního prostředí. Někdy je těžké naučit 

lidi určitá sociální pravidla a také vysvětlit zdravotně postiženým, jak to chodí v normálním životě a práci. 

Integrace zdravotně postižených do společnosti je velkým oříškem. Jsem velmi ráda, že mohu představit portál, 

který shromažďuje informace ze sociální oblasti včetně pracovních nabídek pro postižené.  

 



Portál Pomoc na dvanáctce 

Pomoc na dvanáctce je internetový portál pro všechny obyvatele Prahy 12, ať jsou zdraví, postižení, 

v produktivním věku nebo senioři. Na jednom místě zde najdete všechny informace týkající se sociální oblasti. 

Má Vaše ratolest 14 let a po vyučování se potuluje? Hledejte zde kontakt na občanské sdružení, které se věnuje 

dospívajícím. Jste v důchodu a nudíte se? U nás najdete tipy, jak to vyřešit. Jste postižení a hledáte práci? 

Ojedinělou službu představuje rubrika Pracovní nabídky, v níž jsou denně aktualizovány nabídky zaměstnání 

pro osoby se zdravotním postižením z desítky zdrojů. Jde o zaměstnání v Praze nebo práce, které lze vykonávat 

na dálku z domova. 

Pomoc na dvanáctce - další rubriky 

Rubrika Kalendář akcí informuje o akcích, které pro cílové skupiny portálu pořádají pomáhající 

organizace. Rubrika Granty soustřeďuje rovněž informace o vyhlašovaných grantových či dotačních řízeních, 

ve kterých se mohou ucházet o finanční podporu fyzické osoby i organizace z Prahy 12. Pro návštěvníky portálu 

je určena Poradna, zde na jejich dotazy odpovídají pracovníci odboru sociálních věcí Městské části Praha 12  

a Poradny Ligy vozíčkářů.  Nejde o to mít spoustu informací, důležité je mít aktuální a správné informace, z toho 

důvodu jsme navázali úzkou spolupráci s portálem www.helpnet.cz, což je nejnavštěvovanější portál zaměřený 

na problematiku osob se zdravotním postižením v České republice.  

Dovolím si připomenout, že zaměstnávání zdravotně postižených není u nás na „dvanáctce“ ojedinělou 

záležitostí. Kritéria zvýhodňující firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením uplatnila Městská část 

Praha 12 u nadlimitní zakázky na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství Prahy 12. Kromě toho  

i samotný Úřad MČ Praha 12 zaměstnává osoby se zdravotním postižením, a to v archivu.  

Spolupráce s MČ Praha 12 

Na tvorbě původního obsahu spolupracují aktivně i zaměstnanci Úřadu MČ Praha 12, zejména odboru 

sociálních věcí, je tak zajištěno, že informace, týkající se sociální oblasti v Praze 12 si vzájemně odpovídají, 

případně se doplňují. Portál tak plní zároveň i funkci rozšíření sociálního povědomí pro konkrétní životní situace 

v sociální oblasti v Praze 12 či s Prahou 12 související. K informování o svých aktivitách jej využívají v hojné 

míře také poskytovatelé sociálních služeb.  

Úspěchem je i vysoká návštěvnost portálu  

             Portál už během prvních dvou měsíců dosáhl návštěvnosti, která byla stanovena jako cílový stav po 

jednom roce provozu. Přitom průměrná doba na jednu návštěvu u opakovaných návštěv přesáhla sedm minut, 

což svědčí o vysoké informační hodnotě obsahu portálu. Aby nikomu neunikly důležité informace, provozuje 

portál také týdenní e-mailový newsletter, který informuje o všech novinkách v dané oblasti v Praze 12.  

 Na provozu portálu Pomoc na dvanáctce se velkou měrou podílejí zaměstnanci dodavatele z řad osob se 

zdravotním postižením. Výběrové řízení na zhotovitele portálu bylo totiž vypsáno se sociálním aspektem. 

Podmínkou zadavatele bylo, aby služby na portálu poskytovali také lidé, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce  

a kteří problematiku pojednávanou na portálu osobně znají a mají k tématice vztah.  Jak již bylo uvedeno, 

zaměstnávání zdravotně postižených může být oříškem. Musím však říct, že mě naplňuje velkou radostí každý 

případ, kdy lidem naše společnost - Polovina nebe - pomůže najít zaměstnání. Portál Pomoc na 12, který jsem 

pomohla uvést v život, přináší originální řešení problematiky zaměstnanosti, spojuje poptávku po práci s aktuální 

nabídkou pro všechny návštěvníky. Jsem přesvědčená, že náš portál může být inspirací i pro další města  

a městské části. 

 

http://www.helpnet.cz/


 

Obr. 1:  Autor hlasových technologií profesor Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci  

hovoří na ministerstvu školství o převodu řeči do písma 

 

Obr. 2: Naši školitelé při práci 



 

Obr. 3: Naše školitelka Dita Horochovská (vlevo), vždy s úsměvem  

 

 

 

Obr. 4: Naše práce je zajímavá i pro sdělovací prostředky, zde natáčení s Českou televizí 



 

 

Obr. 5: Ředitelka Poloviny nebe Daniela Rázková představuje projekt Duhový most 

 

 

 

Obr. 6: Polovina nebe stoupá k oblakům na vzducholodi  - z akce Veletrh sociálních služeb Prahy 12 



 

 

 

Obr. 7: Daniela Rázková se loučí s účastníky úspěšného projektu 

 

 


