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Ne každý člověk má to štěstí, že je úplně zdráv. Každý den potkáváme velké množství lidí
s menším či větším zdravotním postižením. Ovšem i tito lidé dokáží zastat v zaměstnání
spoustu práce. Navíc pro řadu zaměstnavatelů může být určitou výhodou, respektive nemusí
být bariérou, tyto občany zaměstnat, neboť může získat příspěvky a dotace na zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 osob v pracovním poměru, je povinen
zaměstnávat zároveň i určitý podíl OZP. Výše povinného podílu je stanovena zákonem, stejně
tak i možnosti, jakými jinými způsoby lze tento podíl splnit.

Ne každý zaměstnavatel může ve svém podniku zaměstnávat OZP. V zákoně je pamatováno i
na tyto zaměstnavatele, takže si svůj povinný podíl zaměstnaných OZP můžou splnit jiným
způsobem. Zákon umožňuje několik dalších možností (kromě zaměstnání OZP v pracovním
poměru):
- odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více
než 50 %
OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním
výrobků
chráněných pracovních dílen nebo od OSVČ, kteří jsou OZP apod.
- odvodem do státního rozpočtu
- nebo vzájemnou kombinací všech možností

Zaměstnávání osob zdravotně postižených se věnuje nezisková organizace Šance na
vzdělání, o.p.s
.
V rámci projektu ESFCR nabízí společně s Rehabilitačním ústavem Kladruby a personální
agenturou ETHIC HR, s.r.o. osobám se zdravotním postižením podporu při vzdělávání a
návratu do práce. Zdravotně postiženým osobám nabízí bezplatnou účast v akreditovaných
vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech a následnou pomoc při vyhledání a zprostředkování
pracovního místa na míru jejich potřebám. Vzdělávání je realizováno podle individuálního
vzdělávacího plánu tak, aby co nejvíce odpovídalo možnostem klientů. Budoucímu
zaměstnavateli může společnost i poradits přizpůsobením pracovního prostoru as
bezbariérovým přístupem.
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Projekt získal druhou cenu v soutěži Dobrá rada nad zlato 2010, která je každoročně
vyhlašována Národním vzdělávacím fondem. Do soutěže bylo přihlášeno 33 projektů.

Neváhejte a umožněte OZP uskutečnit svůj návrat do zaměstnání, více informací naleznete na
www.sancenavzdelani.org
.

Zakladatelem Šance na vzdělání o.p.s., je vzdělávací společnost Centrum andragogiky, s.r.o.
www.centrumandragogiky.cz
.
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