Zdravotní postižení neznamená neschopnost
Proč, jak a kde zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením?
Obavy z komplikací, komunikačních
i technických bariér?
Nedostatek praktických informací?
Funguje to někde?
Kde získat radu, informace, zkušenosti?
Správnou cestu najdete, pokud budete číst dál…
Stručné a názorné informační a vzdělávací produkty ve formě tištěné brožury
obsahující DVD s elektronickou verzí, dostupné rovněž v on-line verzi na
www.spcsr.cz a v e-learningové aplikaci pro vnitrofiremní vzdělávání:

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce
Přehledně zpracované informace, doporučené postupy a odkazy na další zdroje
informací pro zaměstnávání OZP ve firmách. Hlavní části:
Proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Mýty a pověry ve vztahu
k zaměstnávání OZP. Informační minimum pro zaměstnávání OZP. Mapa procesů,
praktické zkušenosti.
Brožovaný výtisk 36 stran + další informace na DVD, které je součástí Manuálu.
Manuál je rovněž dostupný on-line na sharepointu ÚPČR na adrese sps.mpsv.cz,
sekce 4, záložka úřad práce a na www.spcsr.cz.

Standardy diverzitní komunikace na pracovišti
Pravidla, postupy a praktické příklady nezbytné k překonání komunikačních bariér
a stereotypů usnadňující začlenění osob se zdravotním postižením na běžná
pracoviště. Brožovaný výtisk 35 stran + další informace na DVD, které je součástí
publikace. On-line dostupnost na www.spcsr.cz.

CSR 1 a CSR 2
Vzdělávací materiály „Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“ a
„Standardy diverzitní komunikace na pracovišti“ ve formě e-learningových kurzů.
E-learningové kurzy jsou dostupné na adrese pyramida-moodle.osu.cz.
Obsahují strukturované vzdělávací texty, odkazy a testovací otázky vhodné pro
vnitropodnikové vzdělávání. Pro demo verzi lze použít přihlašovací jméno „student“
a heslo „student“.

Další související informační a výukové materiály:
Kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického
přínosu zaměstnávání OZP
„On-line“ nástroj pro rychlý orientační výpočet
přínosu zaměstnávání OZP. Je určen pro strategické
rozhodování a motivaci zaměstnavatelů.
K dispozici na www.spcsr.cz/kalkulacka2.
Příklady dobré praxe zaměstnávání OZP
Série 6 krátkých filmových dokumentů mapujících
dobré zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním OZP. Dokumenty mají motivační a inspirační
potenciál a jsou doplněny sestřihem pro ty, kteří mají
málo času.
V dokumentech se představí ČEZ, Česká spořitelna,
Metropolitní univerzita Praha, Škoda Auto, VZP,
Siemens. Vydáno na DVD, on-line dostupné na
www.spcsr.cz.
Jak správně zavádět CSR
Instruktážní film představující v českém prostředí
špičkovou aplikaci principů CSR v každodenní praxi.
Poutavou formou přibližuje problematiku sociálního
pilíře společenské odpovědnosti podnikání v širších
souvislostech, než je pouze zaměstnávání OZP.
Všechny výše uvedené produkty jsou
výstupem projektu OP LZZ s názvem
„SP CSR a trh práce pro OZP“
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