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Důvody, proč by se měla práce z domova zanechat v podobě jaké byla před novelizací
zákona:
- v odpovědi na náš dopis zmiňujete socializaci, pro řadu z nás je však práce z domova
jedinou možnosti, jak se uplatnit a socializovat v rámci svých možností… Úpravou zákona
mnohým znemožníte i toto.
- Rozhodnutí o tom, zda postižení chtějí pracovat z domova nebo ve firmě byste měli nechat
přímo na nich, ať si mohou vybrat. Tito lidé moc dobře vědí, kde mají svoje možnosti. Kdo
chce a může, ať pracuje ve firmě, kdo nemůže nebo nepotřebuje pracovat v kolektivu, ať
pracuje doma. Handicapovaní jsou dost inteligentní na to, aby si o tomto rozhodli.
- Nevidíme důvod k tomu, aby práce z domova byla natolik omezovaná právě ve skupině, kde
je nanejvýš potřebná a proč by právě v této skupině měla být výjimkou. Dle našeho názoru by
měla zůstat součástí zákona bez omezení 50% na 50%. Tak jako tak je každé schvalované
místo důkladně prověřováno úřadem práce.
- S podmínkou 50% na 50% sice možnost práce z domova zůstává, ovšem faktem je, že
nabídky práce z domova, zvláště z chráněných dílen stejně nejsou. To víme z vlastní
dlouhodobé zkušennosti. Úpravou tohoto zákona mnoho lidí o práci příjde a nebudou moci
najít místo a nebo ho za těchto podmínek ani hledat nebudou, protože je pro ně problém
docházet do zaměstnání.
- Pro mnohé z nás je přesun do práce natolik namáhavý, že se pak z únavy po přesunu
můžeme těžko soustředit na práci. Navíc se mnohým z nás lépe soustředí v klidu domova a
můžeme si kdykoli odpočinout v průběhu práce, třeba si lehnout.
- Úpravou zákona všechny handicapované vlastně nutíte k tomu, aby pracovali v chráněných
dílnách, protože pracovní příležitosti u menších firem zaniknou.
- Nová pracovní místa nebudou vznikat, protože jste mimo jiné určili podmínku, že
zaměstnavatelé mohou čerpat dotace na mzdy až po jednom roce zaměstnávání 0ZP.
1

- Dále v dopise uvádíte, že budete během roku zkoumat, jaký tato novelizace měla dopad.
Jistě ale nezjistíte, kolik lidí tímto přišlo o práci a ocitlo se v tíživé životní situaci, vzhledem k
tomu, že handicapovaní mají zvýšené životní náklady.
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