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Již podruhé se sešly děti z 25. ZŠ        
v Chválenické ulici v Plzni na besedě        
s plzeňskými vozíčkáři o životě s postiže-
ním a vzájemné toleranci a pomoci. 

Děti nás srdečně uvítaly ve školním 
koncertním sále a od začátku nás zahrnuly 
spoustou otázek. A nejen to, samy se do 
besedy zapojily příběhy ze svého nejbliž-
šího okolí. My jsme jim vyprávěli svoje 
životní zkušenosti, seznamovali je se 
všemi okolnostmi, které život s posti-
žením přináší. Zdůraznili jsme, že i když 
se člověk pohybuje na vozíčku, může 
sportovat, věnovat se aktivně či pasivně 
kultuře, společenským setkáním apod. 
Děti se až divily, co všechno lze provádět 
bez omezení. My se věnujeme bowlingu, 
soutěžíme ve střeleckém čtyřboji, na 
Hvězdě v Praze závodíme ve slalomu na 
vozíku atd. 

Děti se také živě zajímaly o bezbarié-

rové bydlení, odstraňování bariér ve měs-
tech, co by se mohlo zlepšit všeobecně, 
aby se postižení lidé mohli dostat všude – 
v městské dopravě, cestování, dostupnosti 
úřadů nebo obchodních center atd. Velký 
zájem byl o vyzkoušení si jízdy na vozí-
ku. Mnozí podotkli, že to zase není tak 
jednoduché. Byli ale velice šikovní. 

A jaké bylo naše překvapení na závěr 
besedy – děti nás obdarovaly vlastnoručně 
vyrobenými dárečky! Za ně všichni velice 
děkujeme, poslali je i pro ty z nás, kteří se 
ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit 
po všech stránkách vydařené besedy. 

Věříme, že to jistě nebylo naše po-
slední setkání. Velmi děkujeme paní Po-
korné a ostatním pracovníkům školy za 
milé přijetí a organizaci besedy. 

S pozdravem za Vozíčkáře Plzeňska 
a s přáním pevného zdraví  

Anna Stejskalová 
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Stáž v oddělení zásobování, perso-
nálním oddělení, oddělení financí. Na-
bídku nejen těchto stáží vhodných pro 
studenty se zdravotním postižením naj-
dete na www.startbezprekazek.jobs.cz. 

Nadační fond pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením 
(NFOZP) a společnost Tesco Stores ČR 
spustily projekt Start bez překážek, 
který je určen studentům a absolventům 
vysokých škol se zdravotním postižením. 
V rámci projektu mají absolventi možnost 
zapojit se do pracovních stáží ve význam-
ných firmách v České republice a získat 
tak odborné zkušenosti. 

Absolventi vysokých škol dnes obecně 
mají problém s nalezením pracovního 
uplatnění. U studentů se zdravotním po-
stižením tento problém platí dvojnásob. 
Proto se NFOZP a společnost Tesco Sto-
res ČR rozhodly podpořit právě je. Zá-
jemci mají možnost absolvovat stáže na 
různých pozicích nabízených firmami, 
které se do projektu zapojily. Hlavní part-
neři projektu, společnosti Tesco Stores 
ČR, HOPI, Unilever a L'Oreal, nabízejí 
studentům stáže v oborech nákup, ob-
chod, marketing, logistika, finance, per-
sonalistika nebo management. 

„Nadační fond se dlouhodobě věnuje 
podpoře lidí se zdravotním postižením      
a jejich uplatnění na běžném pracovním 
trhu. Nechceme však zapomínat ani na 
studenty, kteří svoji profesní dráhu teprve 
začínají. Proto jsme se je rozhodli pomocí 
projektu Start bez překážek motivovat      
a dát jim příležitost,“ říká Hana Potměši-
lová, ředitelka NFOZP. „Mají tak mož-
nost dokázat sobě i ostatním, že i přes 
zdravotní omezení mohou být schopnými 
a spolehlivými zaměstnanci,“ dodává 
Hana Potměšilová. 

Tento projekt iniciovala společnost 
Tesco Stores ČR, která je dlouhodobým 
zaměstnavatelem osob se zdravotním po-
stižením. Významným partnerem projektu 
je společnost LMC, provozovatel portálů 
Jobs.cz a Prace.cz. 

„Studenti a absolventi jsou pro nás 
velmi důležitou skupinou, právě oni for-
mují pracovní trh do budoucna. Každo-
ročně proto pro ně připravujeme řadu pro-
jektů, v čele s dubnovým virtuálním ve-
letrhem Měsíc studentů a absolventů na 
Jobs.cz,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský 
ze společnosti LMC. 
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