
Stejná šance 
KOLEGA 2020
Ocenění zaměstnanců se zdravotním 
znevýhodněním, kteří si aktivně budují 
svoji pracovní kariéru. 

Nominujte svého kolegu! 
Cílem soutěže je ocenit zaměstnance se zdravotním znevýhodněním za jejich 
odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní i životní kariéry. Vítěz soutěže 
Stejná šance - Kolega 2020 bude  vyhlášen společně s výsledky v kategorii Stejná 
šance - Zaměstnavatel 2020 v Ústeckém kraji. V té budou oceněny firmy, které 
dávají na pracovním trhu lidem se znevýhodněním stejnou šanci. 
Nominovat svého kolegu mohou zástupci firmy nebo jeho spolupracovníci vyplněním 
nominace na www.osmyden.cz nebo vyplněním a odesláním tohoto nominačního 
listu až do 30. září 2020.



 Stejná šance 
KOLEGA 2020
Nominační list soutěže Stejná šance – Kolega 2020 

Kdo nominuje:
Jméno a příjmení:...............................................................................................................................
 Kontaktní telefon a e-mail:................................................................................................................
 Firma a pozice ve firmě:.....................................................................................................................
 

Koho nominuji - údaje o kolegovi: 
Jméno a příjmení kolegy/ně:............................................................................................................. 
Jak dlouho je ve firmě zaměstnán/a:................................................................................................. 
Pozice ve firmě:.................................................................................................................................. 

Jak byste charakterizoval/a loajalitu Vašeho/Vaší kolegy/ně k firmě jako celku?  
a) Firma a její cíle jsou mu/jí blízké.  b) Je to pro něj/ni jen práce. 
c) Loajalitu k firmě si teprve buduje.   d) Váží si toho, že může pracovat. 

Jak vnímáte jeho/její spolehlivost? 
a) Naprosto spolehlivý/á. b) Většinou spolehlivý/á. c) Záleží na náladě. d) Je co zlepšovat. 

Dosahuje Váš/Vaše kolega/yně očekávaného pracovního výkonu na své pozici?
a) Svou pozici přesahuje. b) Pozice mu/jí sedí. c) Pracovní výkonnost kolísá. d) Je co zlepšovat.

Jak na Vás působí nominovaný/á kolega/yně? 
a) Jsem vždy rád/a, když se na pracovišti potkáme. b) Vídáme se i mimo firmu.
c) Občas se straní zbytku kolektivu.  d) Mluvíme pouze o pracovních věcech.

Domníváte se, že je Váš/Vaše kolega/yně motivovaný/á a rád/a se učí a zdokonaluje ve své práci? 
a) Má rád/a svou práci, práce ho/ji těší.    b) Rád/a dostává nové pracovní úkoly.
c) Motivace kolísá, potřebuje stále motivovat.   d) Na motivaci je potřeba stále pracovat.
 
Jak zapadl/a kolega/yně do Vašeho pracovního kolektivu?
a) Je zde zatím krátce, určitě se to ještě zlepší. b) Bez problémů, v kolektivu je oblíbený/á.
c) Do kolektivu nezapadá, ale práci odvádí dobře. d) Je to přece kolega/yně roku, zapadl/a.

Poraďte nám, proč by měl/a ocenění Stejná šance - Kolega 2020 získat právě Váš/Vaše  kolega/yně?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 

Šanci vyhrát mají všichni stejnou! Vyplněný formulář s nominací, prosím, zašlete na adresu:
Agentura Osmý den, o.p.s. Lužická 727/7, Děčín 2, 405 02 
www.osmyden.cz / 774 775 014 / osmyden@osmyden.cz


