Výroční zpráva za rok 2019

Schváleno na jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby
se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 11. Výroční zpráva, a to za rok
2019.
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V Praze dne 13. 7. 2020

Marie Madejová

.
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KIS, o.p.s. v roce 2019 realizoval projekt „ Po 50+ jdu do práce“, který je v souladu se
„Strategickým plánem Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, o.p.s. na období 2016+“ .Projekt byl zaměřen na podporu
onkologických pacientů starších 50-ti let, zejména žen a na prosazování jejich rovných práv
na trhu práce. Dále společnost pokračovala v podpoře tzv. rodinných pečujících osob, které
pečují doma o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby. V tomto smyslu zažádala o dotační
podporu na svou činnost.
Tímto projektem KIS,o.p.s. dále naplňuje myšlenky veřejné prospěšnosti.

Do projektu „ Po 50+ jdu do práce“ bylo zapojeno celkem 16 osob ve věku 50+ s vnitřním
onkologickým onemocněním ( v různých stádiích nemoci) ze Středočeského kraje( dále jen
„CS“) . Projekt „ Po 50+ jdu do práce“ byl zaměřen na problematiku postavení osob ve věku
50+ s vnitřním onkologickým onemocněním a na podporu jejích návratu do zaměstnání. Na
základě evaluační činnosti KIS o.p.s. v průběhu projektu bylo potvrzeno, že tato cílové
skupina trpí pocity vyloučení ze společnosti i z trhu práce a v důsledku toho přesvědčení
pochybuje o reálné možnosti uplatnit se po profesní stránce. Projekt byl nasměrován
především na psychologickou podporu CS s důrazem na individuální komunikaci
s jednotlivci.
Účastníci absolvovali projektem plánované akce a činnosti, včetně odborného vzdělání.
5 účastníků úspěšně vystudovalo a ukončilo rekvalifikační kurz včetně tréninkové praxe. Na
základě požadavků CS bylo dodatečně zařazeno několik akcí na podporu psychické stability
CS a zdokonalení digitálních kompetencí. Na tyto doplňkové akce byly využity finanční
prostředky z nečerpaných rozpočtových položek projektu.
V zásadě lze konstatovat, že spolupráci s CS velmi komplikoval obecně jejich špatný
psychický stav a přes veškerou snahu se zcela nepodařilo jejich psychiku natolik zlepšit, aby
byla trvale příznivá.
Realizací aktivit napomohl projekt CS ke znovuzařazení se, resp. poskytl pomoc a podporu
při návratu do pracovního života a při hledání možností, jak změnit své postavení ve
společnosti. Odborné statistiky, analýzy a evaluační činnost v rámci projektu potvrdily, že
počet žen v produktivním věku, které prodělaly rakovinu, roste. Příčinou je kombinace více
faktorů. Prodlužování průměrného věku, zátěžový životní styl, ale i nové progresivní metody
a včasné diagnostiky a léčby, které zvyšují pravděpodobnost prodloužení života s tímto
onemocněním.
V rámci projektu proběhlo také evaluační dotazníkové šetření, kterého se zúčastnily ženy
s onkologickým onemocněním. Ze vzorku 48 žen- účastnic projektu a členů organizací
sdružujících onkologické pacientky bylo 21 žen ve věku 30 – 50 let a 27 žen nad 50 let.
Z toho 38 žen bylo zaměstnaných. V průběhu léčby bylo 35 žen v pracovní neschopnosti, 4
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pracovaly dál z existenčních či psychických důvodů a 8 žen bylo již v důchodu Ženy, které
prodělaly onkologické onemocnění často nemohou pracovat na plný úvazek, a ne vždy se
mohou či chtějí vrátit ke své původní profesi. Potřebují podporu při hledání nových možností
seberealizace. S návratem do zaměstnání pomáhají Úřady práce či sociální odbory, které
však nemají možnost poskytovat lidem po onkologické nemoci cílenou pomoc – věnují se jim
v rámci širší skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Další pomoc mohou lidé po
rakovině najít u občanských či pacientských sdružení nebo jiných neziskových organizací.
Boj s rakovinou je vyčerpávající záležitost, jak po stránce zdravotní, tak i finanční. Vlivem
dlouhodobé léčby a malé naděje návratu do původního zaměstnání se ženy dost často
dostávají do existenčních problémů. Dvacet pět žen v rámci evaluačního dotazníkového
šetření uvedlo že je zaměstnavatel podpořil v dlouhodobé pracovní neschopnosti, 6 žen
ukončilo pracovní poměr a 5 bylo přeřazeno na méně náročnou práci. Jsou ale také ženy,
které se do zaměstnání nevrátí a pobírají invalidní důchod různého stupně. Z našich
respondentek do 50 let (celkem 21) odešlo do invalidního důchodu 10, 11 se jich vrátilo do
práce. Z vzorku žen nad 50 let (celkem 27) se vrátilo do práce jen 8 žen, 7 odešlo do
invalidního důchodu a 12 jich bylo nebo odešlo do starobního důchodu. Nemoc člověka vysílí
fyzicky i psychicky. Časté jsou situace, kdy se žena do zaměstnání sice vrátí, ale vzhledem
k jejímu zdravotnímu stavu jí nezbývá jiná možnost než pracovat na zkrácený pracovní
úvazek nebo najít uplatnění na méně náročné pozici nebo v úplně jiné profesi. 6 žen
odpovědělo, že si našlo jinou práci a 4 ženy odpověděly, že absolvovaly rekvalifikační kurz.
Zaměstnavatelé nejsou však vždy k nemocným ženám vstřícní.
V průběhu realizace projektu byly účastníci vedeni k rozpoznávání a odstraňování
problémů, které pociťují při návratu do společnosti a do zaměstnání. K tomu byly využity
aktivity projektu, které byly koncipovány tak, aby splňovaly motivační charakter a vhodně
napomohly při dalším vzdělávání. 5 účastníků projektu absolvovalo rekvalifikační kurz a
odbornou tréninkovou praxi. Speciální podpora byla věnována těm, kteří se do zaměstnaní
vraceli do delší době a ztratili přehled o aktuálních požadavcích při nástupu do práce a
setrvání v zaměstnání( životopisy, motivační dopisy, počítačové dovednosti, pracovně právní
podmínky apod.). U účastníků projektu bylo dosaženo toho, že účastí v projektu zjistili
mohou spojit jak nemoc tak práci ( flexibilní pracovně právní podmínky, absolvováním
odborné tréninkové praxe v rámci projektu). Je možné konstatovat , že absolvované aktivity
přispěly ke zvýšení sebedůvěry a sebevědomí účastníků projektu. Podařilo se jim nastavit
reálné zrcadlo jejich situace a hlavně jejich dalších pracovních možností. Velmi pozitivním
momentem projektu bylo setkávání všech zapojených v projektu a vzájemná výměna
konkrétních zkušeností s nemocí a prací, sdílení dalších životních osudů, zkušeností a
postřehů apod. V rámci těchto setkávání se částečně dařilo eliminovat laické a nepotvrzené
zprávy o zázračném vyléčení onkologických pacientů, informace o zázračných léčitelích či
zdravotních prostředcích. Skupinové sdílení těchto zkušeností je pro KIS o.p.s. zárukou
další spolupráce s účastníky do budoucna.
Projektem plánované akce a činnosti
v průběhu realizace projektu vedly k pozitivní
motivaci účastníků a k dalšímu společenskému a pracovnímu začleňování. Účastníci se
seznámili a nacvičovali řadu praktických dovedností, které byly zacíleny na opětovný návrat
do práce, jak uvedeno výše.
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Velmi často museli členové realizačního týmu projektu reagovat na aktuální zhoršení
zdrav. stavu účastníků - na základě toho byla zvýšena individuální podpora, v několika
případech členové realizačního týmu navštívili účastníka ve zdravotnickém zařízení.
K předčasnému ukončení účasti v projektu došlo v jednom případě, kdy jedna účastnice
zemřela v průběhu realizace projektu. Toto úmrtí ostatní účastníky psychicky poznamenalo,
ale jejich účast v projektu to dále neovlivnilo. Pro onkologické pacienty je typické, že dochází
v různých obdobích na různě dlouhou dobu ke zhoršení zdravotního stavu, který pro ně
znamená dlouhodobou léčbu nebo rekonvalescenci.

S ohledem na složité postavení onkologických pacientů ve společnosti byl zájem podílet se
na evaluaci vysoký. Průběžně probíhala evaluační činnost, která vyhodnocovala realizované
akce a činnosti projektu. V rámci evaluační činnosti byly dále využity zpětné vazby od
účastníků projektu, od členů realizačního týmu a od dalších aktérů - od členů dvou
organizací, které sdružují osoby s onkologickým onemocněním a to ALEN (Sdružení žen
postižených rakovinou prsu) a Centrum Amélie Rakovník. Tyto dvě organizace pozvaly
zástupce projektu na besedu na téma onkologické onemocnění. Zástupci realizačního týmu
byli v kontaktu se zaměstnavateli u kterých byla vykonávaná praxe. Na základě všech
informací, včetně dotazníkového šetření byla vypracována závěrečná evaluační zpráva,
která zohlednila situaci onkologických pacientů a jejich možnosti opětovného návratu na trh
práce. Studie obsahuje také příběhy dvou účastnic projektu. I na příbězích těchto účastnic
projektu je patrné, že psychický stav onkologického pacienta je zásadní.
Psychosociální situaci účastníků projektu a základním pracovním a odborným předpokladům
vstupu na trh práce bylo věnováno setkání v rámci všech aktivit a činností. Okruh problémů
týkající se trhu práce je úzce provázán s tématem psychosociální situace onkologických
pacientů. Docházelo k prolínání obou témat i s ohledem na aktuální zdravotní stav účastníků
projektu, resp. jednotlivých účastníků. Problematika psychosociální situace se probírala ve
vztahu k účastníkům projektu od počátku motivačně, např. jak sledovat formy základní lidské
komunikace a její uplatnění v zaměstnání. Umění naslouchat-„Desatero pravidel
naslouchání“. Zamýšleli se nad tím, co jim vyhovuje a co by je příp. bavilo, v čem jsou
„dobří“. Na jednáních věnovaných pracovní stránce byla s účastníky vyhodnocena
dosavadní pracovní kariera, v čem spočívala, v čem jí hodnotí pozitivně a v čem negativně.
Na základě tohoto hodnocení a na základě aktuálního zdravotního stavu (fáze onemocnění)
probírali, zda a jaké možnosti návratu na trh práce mají event. jak přesměrovat dosavadní
pracovní karieru, jak a kde sledovat možnosti pracovního uplatnění, co konkrétně sledovat
(sledování internetových nabídek, trh práce v regionu), jaké možnosti pro účastníky projektu
z toho vyplývají a jak oslovit případného nového zaměstnavatele. Základní znalosti při vstupu
na trh práce, potřebné dokumenty a podklady. Účastníci byli vedeni k průběžnému zkoumání
situace na trhu práce v regionu i v místě bydliště. Účastníci byli seznámeni se základními
pracovně právními předpisy, které se jich týkají. Jedním z negativních jevů jsou tzv. prekérní
formy práce. Velmi pozitivně přivítali účastníci konkrétní praktické ukázky a nácvik
vystupování např. obhajobě vlastních práv při léčbě nebo jak jednat v případě komunikace
se zaměstnavatelem. Mimořádný zájem projevovali účastníci projektu o konkrétní postupy
v rámci asertivního jednání.
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V rámci workshopů byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Obsahově byly workshopy
zaměřeny na: podmínky vstupu na trh práce, možnosti kombinace léčby a práce, na
možnosti průzkumu situace na trhu práce a principy práce na počítači, na práci s internetem
a působení na sociálních sítí, na varianty a příklady jednání se zaměstnavateli a zásady
komunikace.
S účastníky projektu se od počátku realizace projektu spolupracovalo velmi intenzivně a
tak nebyl z jejich strany požadavek na individuální poradenství častý.
V průběhu realizace projektu se projevilo, že nejzásadnější stránkou života onkologických
pacientů je jejich proměnlivá psychická situace. Potvrzují to i poskytované individuální
konzultace. Proto KIS o.p.s. přistoupil k zařazení dalších setkání věnovaných zlepšení
psychického stavu CS s cílem zvýšit jejich odolnost vůči stresu, se kterým se CS potýkají a
zkvalitnit , resp. seznámit je s problematikou komunikace- „Jak hovořit o nemoci“. Obsahově
byly tyto akce zaměřeny na problematiku permanentního stresu ( a to bez ohledu na fázi
onemocnění, ve kterém se nacházejí). Lektor oslovil účastníky s tím, že je třeba stres
reagovat aktivně. Jinak totiž následuje syndrom vyhoření. Je třeba o nemoci hovořit - určitou
prevencí tohoto syndromu je “vypovídat se“, mít pocit, že žijí v harmonických vztazích (v
rodině, v zaměstnání). Určitým východiskem může být manuální práce, pobyt v přírodě,
maličkosti pro radost, pohyb. I radost z maličkostí je třeba někdy trénovat, nacvičovala se
sugesce - trénink, jak se konkrétně chovat (nácvik forem a metod) .V průběhu těchto
setkání každý účastník vystupoval s tím, jak reagoval na nemoc a stresy, jak se s tím
pokoušel vyrovnat (příklady jak účastníci realizují vyrovnání se s těmito skutečnostmi).
Je zřejmé, že onkologické onemocnění znamená pro pacienta ztrátu jistot a proto je třeba
hledat jistoty nové. Je třeba přitom také zohlednit to, že takováto situace, resp. hledání
nových jistot dost často znamená přimknutí se i k sektám, které mají tyto nové jistoty
nahradit. Každý se potřebuje seberealizovat, což je smysl života (příklady CS - jak to řeší, jak
problém rozpoznat…) Jde o to dávat i ostatním sílu a energii a být pro druhé. Propady do
depresivních stavů způsobuje dlouhodobé frustrující stavy. Systémově lze konstatovat, že se
jedná o celý koloběh problémů a propojený systém, kdy stresy vyvolávají deprese a dochází
až k syndromu vyhoření, tím, že dochází k rozporu mezi očekáváním a realitou a začne se
vše zpochybňovat ( má práce smysl? mám do toho dát novou energii? Stejně to skončí
špatně…). Účastníci uváděli jak se setkali s těmito situacemi a jak je řešili a zda je jejich
přístup správný nebo není, zda jim pomohl či nikoliv. V průběhu seminářů nacvičovali jak
rozpoznat problém a jak na něj reagovat.
Koncept odborných seminářů spočíval především v konkrétních příkladech vyslovených
účastníky a v nácviku jak snížit stresovou zátěž a následky stresů. Pro všechny zúčastněné
byly všechny semináře velmi obtížné - pro ty co byli motivováni vyslovit intimní problémy,
pocity, situace apod. i pro ty kteří byli v roli posluchačů a koučů.
Nezbytnou součástí projektu bylo umožnit účastníkům projektu získat dostatek informací a
dalších sociálních dovedností v rámci individuálního poradenství. Při realizaci projektu se
účastníci obraceli na členy realizačního týmu se složitými rodinnými situacemi, s dotazy na
možnosti zdravotního zabezpečení a na sociálně právní a sociálně-ekonomické otázky. Ti,
kteří se zajímali o opětovné zapojení na trh práce se zajímali o aktuální pracovně právní
zabezpečení. Členové realizačního týmu v rámci této činnosti poměrně často poukazovali na
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to, že řada problémů je dlouhodobě ze strany CS neřešená a proto dochází ke komplikacím,
především sociálním a ekonomickým a tyto okolnosti zvyšují stresovou zátěž účastníků
projektu. Zvláště složitá finanční situace a psychické problémy zvyšovaly požadavky
účastníků na individuální konzultace Velmi přínosná byla i skupinová setkání během kterých
si CS vyměňovala vlastní zkušenosti s nemocí i s možnosti jak řešit nepříznivou situaci.
V závěru realizace projektu se uskutečnil workshop. Zúčastnili se ho účastníci projektu a
členové realizačního týmu. Na toto setkání byl jako hlavní lektor přizván odborník -zástupce
České onkologické společnosti Ing. PhDr. Martin Pospíchal. Jeho vystoupení bylo zaměřeno
na téma “ Psychika, imunitní systém a prevence rakoviny-Co může člověk udělat proto, aby
snížil pravděpodobnost návratu nemoci“. Psycholožka projektu PhDr. J. Divišová hovořila na
téma “Vyhodnocení projektu z pohledu návratu do zaměstnání onkologického pacienta“.
Zástupkyně Úřadu práce Praha –východ Dr. H. Konopková doplnila v rámci svého
vystoupení konkrétní zkušenosti z činnosti úřadu práce při zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Vzhledem ke kvalitnímu a současně srozumitelnému vystoupení všech lektorů
se účastníci projektu aktivně zapojili do diskuze. Účastníci projektu ocenili vystoupení Ing.
PhDr. M. Pospíchala, který se zajímavou formou zabýval problematikou - jak zvládat stres
způsobený onkologickým onemocněním a další důsledky tohoto onemocnění, včetně
postavení v zaměstnání (přičemž upozornil, že i zaměstnání může být stresujícím faktorem).
Během vystoupení hovořil o možnostech a variantách řešení stresu - pohyb a možnosti,
formy a nástroje, jak předcházet stresovým situacím, úloha osob blízkých, smutnit i radovat
se apod.). Vzhledem k velmi pozitivnímu hodnocení jeho vystoupení se přednáška časově
prodloužila i tím, že se do diskuse zapojovali všichni přítomní s četnými dotazy a žádostmi
o aktuální konzultování zdravotního stavu . Postavení CS projektu na trhu práce se
věnovala psycholožka projektu PhDr. J. Divišová, která se problematice postavení zdravotně
postižených na trhu práce věnuje systémově a dlouhodobě, včetně bilanční diagnostiky.
Hovořila o zkušenostech, které s účastníky projektu má a o jejích možnostech o umístění a
setrvání v zaměstnání. S účastníky projektu se setkávala také neformálně a pomáhala jim
řešit životní situace, které vznikaly v důsledku nemoci. Kladla důraz na dobrý psychický a
zdravotní stav onkologických pacientů, na silné vztahy v rodině. V průběhu workshopu
vystupovali účastníci a vzájemně se informovali o vlastních zkušenostech, jak např. řešili
nepříznivý zdrav. stav a zaměstnání, na koho se konkrétně obraceli apod. Zástupkyně
Úřadu práce Praha – východ Dr. H. Konopková reagovala na sdělené problémy
onkologických pacientů a odpovídala na vznesené dotazy týkající se zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (např. flexibilní pracovní místa).
Realizace projektu věnovaného onkologickým pacientům potvrdila, že kromě
základního vážného onemocnění se tito pacientu potýkají také s následky účinků léčby a
s dlouhodobými psychickými a psychiatrickými problémy. Jejich působení na trhu práce je
složité z důvodu nemoci a z důvodu věku, popř. pohlaví a vyžaduje od zaměstnavatelů
individuální přístup. Projekt významně napomohl účastníkům v oblasti sebeuvědomění a
v tom, že poskytl řadu odborných informací z oblasti psychických problémů a v oblasti vstupu
na trh práce. Onkologické onemocnění je svých charakterem nevyzpytatelné a zrádné co do
úplného vyléčení a také co do následků vedlejších účinků léčby. Pro onkologické
pacienty/tky toto onemocnění znamená výrazné omezení v životě i v zaměstnání.
S přihlédnutím k velmi složité situaci onkologických pacientů je třeba mít na paměti i to, že
tomuto je třeba přizpůsobit i výběr členů realizačního týmu.
7

Statutární zástupkyně KIS o.p.s. působila i v roce 2019 ve Výboru pro sladění pracovního,
soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
V roce 2019 neproběhla v KIS o.p.s. žádná kontrola ze strany státních orgánů.
Výrok auditorky je přiložen - viz příloha
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Přílohy :
1. Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
Viz příloha
2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Viz příloha
3. Výrok auditor
Viz příloha

JUDr.Marie Madejová
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