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Cesta ke změně 
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Job klub Vimperk, 4. 9. 2018, 
„Bezpečnost v práci i mimo pracoviště“ 

 

     V září letošního roku jsem se rozhodla v rámci podzimního Job klubu pro téma bezpečnosti 

práce, neboť ta je pro každého zaměstnance základním požadavkem pro zdárné vykonávání 

jeho pracovní činnosti. Ale souvisí s tím i bezpečné chování při práci v domácím prostředí. 

     Účastníci projektu, kteří mají různé formy postižení, jsou úrazy při práci ohroženi ještě více, 

než zdravý člověk. Proto jsme nejprve probrali podrobně jednotlivé typy nejčastějších rizik 

s pracovištěm spojených, a poté se věnovali prevenci, tedy zamezení takových situací, kdy se 

člověk vystavuje nebezpečí úrazu. Jednalo se především o pády a uklouznutí, ohrožení ohněm 

a chemikáliemi, pády nevhodně uložených předmětů či úrazy elektrickým proudem.  

     Další důležitou částí obsahu tématu byly obecné zásady BOZP, požadavek na proškolení 

zaměstnanců při nástupu do zaměstnání, včetně informací o únikových východech, umístění 

hydrantů, hlavních vypínačů elektrického proudu a plynu, znalost telefonních kontaktů na 

záchranné složky apod.  

     I když bylo v první části téma prezentováno s pomocí projekce jako přednáška, byla tato 

prezentace pojata neformálně, takže diskuze probíhala i během ní, neboť účastníci projektu 

měli bohaté zkušenosti nejen z pracovního, ale i z domácího prostředí, kdy k různým výše 

uvedeným ohrožujícím situacím došlo. Každý z nich prokázal různé, až překvapivě detailní 

znalosti z oblasti bezpečnosti práce, čímž si informace navzájem sami doplňovali. Zejména 

přítomní muži, kteří se často pohybovali v prostředí, kde byli vystaveni rizikovým situacím se 

rádi podělili o své znalosti a zkušenosti z dosavadní praxe.  

     Posezení bylo, dle uvolněnosti a dobré nálady přítomných, doufejme příjemné, ale troufám 

si říci, především poučné pro jejich další pracovní aktivity i osobní život, neboť při běžných 

činnostech máme často tendenci nebezpečí úrazů podceňovat. 

      

Účastníci Job klubu  


