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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„Makám, makáš, makáme…“ 

Rumburk, 26.5.2021    Laická veřejnost si často myslí, že lidé s mentálním hendikepem jsou buď 

nezaměstnatelní, či, chcete-li, zaměstnatelní jen obtížně. Je tomu opravdu tak? V případě 

Šluknovského výběžku lze již téměř dva roky toto tvrzení s přehledem vyvrátit. Se 

začínajícím podzimem roku 2019 se ve Varnsdorfu otevřela chráněná dílna, pobočka firmy 

SIMEVA, jejíž sídlo se nachází až ve vzdáleném Brně. V této chráněné dílně se našlo několik 

desítek pracovních míst pro lidi se zdravotním, či mentálním postižením. Náplň práce 

spočívala nejprve výhradně v de kompletaci elektromotorů. Později se provoz přestěhoval do 

větších, více vyhovujících prostor v nedalekém Jiříkově, rozšířila se pracovní náplň 

zaměstnanců o kompletování CD nosičů s obaly, zemědělské činnosti a podobně.  

      Pracuji již několik let v sociální službě Podpora samostatného bydlení Agentury Pondělí  a 

se zaměstnáváním našich klientů mám určité zkušenosti. Po vstupu pobočky firmy SIMEVA 

do našeho regionu pozoruji velkou příležitost i pro klienty, kteří v minulosti sice pracovat 

chtěli, ale na trhu práce pro ně s ohledem na rozsah hendikepu nebyla vhodná příležitost.  

     Příběhem Davida, Pavla a Roberta, kteří jsou klienty naší služby již několik let, se vám 

pokusím přiblížit, jak jim (a nejen jim) tato chráněná dílna změnila život. Tito tři pánové mají 

určitý hendikep, pro který nikdy neměli příležitost pravidelně chodit do práce, jako ostatní 
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jejich vrstevníci, či přátelé, přesto, že o práci opravdu stáli. U některých dokonce lékaři tvrdili, 

že jsou nezaměstnatelní. V SIMEVĚ se ale nezalekli a nabídli práci všem, bez rozdílu.  

A jak to vše dopadlo? Pánové s velkou podporou vedoucí Michaely Sedláčkové a dalších 

asistentů svou práci zvládají. Poprvé v životě tak mohou zakusit ten pocit, když si vyzvedávají 

svou výplatu, za poctivě odvedenou práci. Poprvé mají kolegy, se kterými sdílejí dobré i horší 

chvíle, se kterými jsou tzv. „na jedné lodi“.  

     Na závěr snad jen pár slov. Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, každý, kdo opravdu 

pracovat chce, potřebuje svou příležitost a ta v tomto případě vstupem firmy SIMEVA do 

nejsevernějšího regionu naší země, přišla v podobě laskavosti, výborné spolupráce a 

profesionality. Za to jim patří veliké díky! 

 

Bc. Petra Rozinajová mob: 730 519 221, email: rozinajova@genturapondeli.cz 

Agentura Pondělí z.s. je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením 

v regionu Šluknovska, jejímž posláním je spojovat dva břehy- svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti.  


