
Stejná šance 
Nominujte svého zaměstnavatele!
Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele na běžném trhu práce, kteří na pracovním trhu dávají 
lidem se zdravotním postižením stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich 
začleňování do společnosti. 
Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku se uskuteční již podeváté. 

Zaměstnavatelé zaměstnávající nad 50 % osob se zdravotním postižením jsou dle zákona 
o zaměstnanosti považováni za chráněný trh práce. Do této soutěže se mohou zapojit jen ti 
zaměstnavatelé z chráněného trhu práce, jejichž pracovní činnost je realizována na běžných 
pracovních místech a v prostředí, kde dochází ke každodenní interakci s lidmi bez postižení 
(např. kavárna, obchod, kancelář). 
Jedna nominace se váže vždy k jednomu pracovnímu místu, ale hodnocen je celkový přístup 
zaměstnavatele k zaměstnávání lidí s postižením.

Nominovat zaměstnavatele můžete od 2. března do 30. září 2020. 

Zaměstnavatele můžete nominovat do soutěže elektronicky na www.stejnasance.cz

Vyhlašovatelem soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 je Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 
společně s dalšími organizacemi: AGAPO, o.p.s., Agentura Osmý den, o.p.s., Aspekt z.s., 
Rytmus Liberec, o.p.s., Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
Partnerem soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

V jednotlivých krajích se prosím obracejte na organizace:
AGAPO, o.p.s. v Jihomoravském kraji – Masarykova 506/37, Brno, 602 00
www.agapo.cz / p.albert@agapo.cz / 773 061 589

Agentura Osmý den, o.p.s. v Ústeckém kraji – Lužická 727/7, Děčín 2, 405 02
www.osmyden.cz / eva.opltova@osmyden.cz / 774 775 014

Aspekt z.s. v Královéhradeckém kraji – Palackého 71, Náchod, 547 01
www.aspektzs.cz / nikola.ladnarova@aspektzs.cz / 734 233 054

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. v hlavním městě Praha – Londýnská 81, Praha 2, 120 00
www.rytmus.org / anna.kaucka@rytmus.org / 777 228 677

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. v Karlovarském kraji – Jednoty 1931, Sokolov 356 01 
www.rytmus.org / sarka.parikova@rytmus.org / 737 249 597

Rytmus Liberec, o.p.s. v Libereckém kraji – Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01
www.rytmusliberec.cz / eliska.strettiova@rytmus.org / 778 044 661

Rytmus Střední Čechy, o.p.s ve Středočeském kraji – F.V. Mareše 2056, Benešov, 256 01
www.rytmusstrednicechy.cz / vencovska@rytmus.org / 773 391 204

Osobní údaje nominovaných i nominujících osob budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). 
Podrobnější informace naleznete na našem webu: www.stejnasance.cz/gdpr. 
Vyplněním a odevzdáním dotazníku dávám souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Stejná šance 
ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2020



Název nominované firmy:...........................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba ve firmě:........................................................................................................................................................................... 
Komu se můžeme ozvat? Napište nám alespoň jméno, hodně nám pomůže e-mail a telefon.

Jméno a příjmení nominující osoby:...........................................................................................................................................................

Kontakt na nominující osobu:.....................................................................................................................................................................
Nejlépe telefon a e-mail.

Kdo nominuje?
O     Sám zaměstnanec s postižením, pracující v nominované firmě
O     Rodinný příslušník
O     Kolega
O     Kamarád
Jiná odpověď.................................................................................................................................................................................................

Jakou smlouvu zaměstnanec s postižením ve firmě má?
O     DPP
O     DPČ
O     Pracovní smlouva na dobu určitou
O     Pracovní smlouva na dobu neurčitou
O     Nejsem si jistý/á

Jak dlouho je zaměstnanec s postižením ve firmě zaměstnán?
O     Méně než 1 rok
O     1 až 3 roky
O     Více než 3 roky
O     Nejsem si jistý/á

Zaměstnanec s postižením je:
O     OZP/OZZ (Osoba se zdravotním postižením/znevýhodněním) 
O     Osoba s invaliditou 1. stupně 
O     Osoba s invaliditou 2. stupně
O     Osoba s invaliditou 3. stupně
O     Nejsem si jistý/á

Nominovaný zaměstnavatel je:
O     Zaměstnavatel na otevřeném trhu práce do 25 zaměstnanců 
O     Zaměstnavatel na otevřeném trhu práce nad 25 zaměstnanců
O     Zaměstnavatel na OTP, který pobírá některý z příspěvků na zaměstnávání OZP  
O     Zaměstnavatel zaměstnávající nad 50% OZP na běžných pracovních místech a v prostředí, kde dochází k interakci s lidmi    
        bez postižení (kavárna, obchod, úklid veřejného prostranství)
O     Nejsem si jistý/á

Jaké pracovní podmínky byl zaměstnavatel ochotný upravit?
O     Úprava pracoviště (může se jednat o stavební úpravy, vybavení pracoviště speciálními pracovními pomůckami, apod.) 
O     V týmu existuje zaškolující pracovník, který zaměstnanci poskytuje podporu nad rámec běžného zaškolení 
O     Úprava pracovní doby (pružná pracovní doba, upřednostnění směn, které jsou pro OZP zvládnutější, apod.) 
O     Zkrácení pracovního úvazku
O     Zaměstnavatel souhlasil s přítomností pracovního asistenta na pracovišti
O     Úprava pracovní náplně
Prostor pro komentář zvolených možností a případně k doplnění těch, které v nabídce chybí: ..........................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Jakým způsobem má člověk s postižením možnost zapojit se do pracovního kolektivu?
O     Na pracovišti existuje přirozená podpora. Tj. kolega, na kterého se může zaměstnanec s postižením obrátit v případě po   
        třeby, žádosti o radu, pomoc, apod. 
O     Zaměstnanec s postižením má možnost účastnit se společných akcí s ostatními zaměstnanci (večírky, teambuilding, škole
        ní, oslavy...) a sdílet firemní kulturu. 
O     Zaměstnavatel k zaměstnanci s postižením uplatňuje stejný přístup. Zaměstnanec má možnost účastnit se vzdělávacích 
        kurzů, hodnocení práce, má nárok na shodné benefity, apod. 
O     Zaměstnanec s postižením má možnost účastnit se přestávek a obědů spolu s kolegy. 
Prostor pro komentář zvolených možností a případně k doplnění těch, které v nabídce chybí: ..........................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Proč by měla nominovaná firma vyhrát soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020? 
Popište celkovou strategii firmy k zaměstnávání lidí s postižením. Proč si myslíte, že by měla být firma oceněna? 
Dejte si záležet, odpověď má velký vliv na hodnocení.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


