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Tisková zpráva 
Metody rakouské organizace pomohou 

zdravotně postiženým v Libereckém kraji  
 

Zástupce rakouské organizace BBRZ-REHA OÖ Linz, která už 40 let pomáhá najít práci 

handicapovaným, přivedli v úterý 9. dubna na libereckou radnici lidé z občanského sdružení 

D.R.A.K. Liberecké sdružení tak představilo vedení města jejich společný mezinárodní projekt, 

v němž se pokouší přenést rakouský model zaměstnávání zdravotně postižených do tuzemska. 

Projekt začal v září roku 2012 a potrvá až do října 2014. Je realizován občanským sdružením D.R.A.K. 

ve spolupráci se rakouskou organizací BBRZ-REHA OÖ Linz a je zaměřen nejen na tělesně postižené 

osoby v Libereckém kraji. Měl by také vytvořit vzdělávací program pro osoby, pečující o osobu blízkou 

s vážným zdravotním handicapem.  

Se zkušenostmi, nabytými čtyřicetiletou praxí v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených, 

seznámili primátorku Martinu Rosenbergovou a náměstka pro školství a kulturu Kamila Jana Svobodu 

za rakouskou organizaci Anton Sabo – koordinátor mezinárodních projektů a Thomas Schanovsky – 

finanční manažer. Detaily společného projektu přiblížil manažer projektu Martin Korych spolu 

s ředitelem občanského sdružení D. R. A. K. Ladislavem Kořínkem a koordinátorkou projektu Evou 

Procházkovou. 

„Každý projekt, který se týká zaměstnávání zdravotně postižených, mne velmi zajímá. Tento projekt 

přinese navíc prospěch i lidem, pečujícím o osoby blízké, což je neobvyklé. Věřím, že zkušenosti 

z Rakouska mohou pomoci i nám, a že v rakouském modelu najdeme inspiraci také pro naše neziskové 

organizace,“ podotkla primátorka Martina Rosenbergová. 

Cílem projektu je získat informace od zahraničního partnera k zaměstnávání pečujících a tělesně 

postižených osob v Rakousku a přenos inovativní metody do praxe v České republice. Během 

projektu bude vytvořen nový program zaměstnávání tělesně postižených a nový vzdělávací program 

pro pečující. Jeho fungování bude pilotně vyzkoušeno se skupinou 15 postižených a 10 pečujících. 

Výstupy projektu budou šířeny mezi zainteresované nestátní neziskové organizace na odborných 

konferencích v Praze, Liberci a rakouském Welsu. 

„Součástí rekvalifikace je praxe zdravotně postižených ve firmách a podnicích. Po složení závěrečných 

zkoušek dostanou handicapovaní od nás certifikát pro vykonávání určitého druhu práce. A většinou 

pak zůstávají už jako zaměstnanci v těch podnicích, kde byli na praxi. Přibližně 70 procent lidí, kteří 

prošli u nás rekvalifikací, získalo práci,“ uvedl Anton Sabo. 

Společnost BBRZ-REHA OÖ Linz se zabývá vzděláváním a uplatňováním osob se zdravotním 

postižením na trhu práce. Pracuje s lidmi nevidomými a slabozrakými, s osobami s tělesným 



postižením a lehkým mentálním postižením, neurologickým postižením a dalšími cílovými skupinami. 

Skupina BBZ zastřešuje tři organizace. Její roční obrat činí 260 milionů Euro. Přitom před čtyřiceti lety, 

kdy organizace začínala, se její zakladatelé sami učili, jak na to, v zahraničí – v Německu. 
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