
Modrý klí č - chrán ěná pracovišt ě pro lidi s mentálním postižením I. 

 

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, rozpočtem hlavního města Prahy a Školou SPMP Modrý klíč. 

 

Cílem projektu „Modrý klíč – Chráněné pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“ 
je rozšíření kapacity, zkvalitnění návaznosti provozu a zlepšení standardů kvality 
poskytované komplexní sociální péče v zařízení Škola SPMP Modrý klíč. Investice 
umožní vřazení 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením do programu 
předprofesní přípravy a dalším 8 klientům se ZPS pracovní uplatnění v dílnách MK. 

Přínosy projektu pro společnost a město: 

Projekt “Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“  přímo 
navazuje na předešlé investiční aktivity MK. V rámci projektu byl rozšířen a dostaven 
stávající areál budov za účelem zvýšení kapacity chráněných pracovišť, včetně 
zázemí, pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami.  Účelem stavby 
je také zkvalitnění návaznosti provozu a zlepšení standardů kvality poskytované 
komplexní sociální péče. 

Fungování chráněných pracovišť (dílen) MK zapadá do celkové koncepce 
komplexního přístupu ke klientům, kterým MK poskytuje řadu logicky navazujících 
služeb. Jedná se zejména o provázanost výuky ve škole, následné přípravy na 
zaměstnání a samotné zaměstnání klientů v chráněných dílnách a poskytnutí 
chráněného bydlení. 

Proces přípravy na zaměstnání a samotné zaměstnání klientů s mentálním postižením 
nebo kombinovanými vadami je významným rehabilitačním nástrojem a základní 
podmínkou pro integraci takto postižených klientů do majoritní společnosti a k 
běžnému způsobu života. 

Chráněná pracoviště jsou posledním předstupněm k dosažení plné socializace 
(uplatnění v běžném pracovním prostředí) a splňují základní podmínku pro spokojený 
a smysluplný život člověka s postižením, zabraňují pocitu společenské nepotřebnosti 
lidem, kteří jinak zůstávají v domácí péči nebo jsou izolováni v ústavech sociální péče. 

Otevření nových prostor chráněného pracoviště se uskutečnilo 14. září 2007 za 
přítomnosti mnoha významných hostí v čele s náměstkem ministra pro místní rozvoj 
panem Ing. Danielem Touškem a starostou MČ Prahy 12 panem Petrem Hánou. 


