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Sociální pilíř konceptu společenské 

odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k 

zaměstnanosti OZP na volném trhu 

práce 

 



Hlavní výstupy projektu 

 19 textových materiálů, z toho 5 zahraničních 

materiálů a 14 materiálů vyprodukovaných 

projektovým partnerstvím v textové formě,  

 1 on-line webový produkt,  

 dále 8 AV produktů, 

  2 e-learningové produkty (blíže viz. 

www.spcsr.cz).  



Vybrané hlavní výstupy 

projektu 
 

 

 Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce  

- Redukovaná verze (tištěná a elektronická verze); 

 Legislativní předpoklady pro zaměstnávání OZP (elektronická 

verze); 

 On-line webová kalkulačka ekonomického přínosu zaměstnávání 

OZP (elektronická verze); 

 DVD „Příklady dobré praxe se zaměstnáváním OZP na volném trhu 

práce“ (ČEZ, ČS, MUP, Siemens, Škoda Auto, VZP – elektronická 

verze); 

 DVD instruktážní film „Jak správně zavádět CSR“ (elektronická 

verze); 

 DVD Koláž (střihový dokument o příkladech dobré praxe – elektronická 

verze); 

 Standardy diverzitní komunikace (tištěná i elektronická verze); 

 E-learningové kurzy CSR 1 a CSR 2 (elektronická verze). 



E-learningové kurzy CSR 1 a 

CSR 2 (elektronická verze)  

 

 Kurz je vhodný pro podnikové vzdělávání i 
individuální využití, a to jak formou samostudia, tak 
formou tutoriálů vedených odbornými lektory. 

 Kurz je dostupný na adrese: http://pyramida-
moodle.osu.cz 

 Přihlašovací údaje pro demo verzi: jméno – student, 
heslo – student. 

 Přístup pro plně funkční verzi lze získat na základě 
žádosti odeslané na e-mail: dulaiova@free-art.cz. 
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CSR Společenská odpovědnost 
 CSR – společenská odpovědnost podnikání je nástrojem 

podnikového řízení, marketingu a firemního rozvoje. Je 
to dobrovolná snaha o odpovědnější zapojení podniku do 
společnosti, životního prostředí, v souvislosti a v synergii 
s klíčovými firemními aktivitami a hodnotami.  

 Sociální pilíř CSR klade důraz: 

 na lidi a společnost, jejich vztah k firemním hodnotám a 
chování. Stejně jako je tomu u jiných nástrojů, jeho 
potenciál a přínos závisí na uvědomění si jejího významu 
pro firmu. A také na důslednosti a koncepčnosti jejího 
využití. 

 Podstatou uplatnění sociálního pilíře CSR je změna 
dílčích firemních hodnot a firemní kultury. I když je naší 
primární cílovou skupinou okruh zaměstnanců se 
zdravotním postižením, zdaleka se netýká jen 
zaměstnanců. 



 CSR Společenská odpovědnost 
 Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat 

vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. 

 Vycházíme z konceptu společenské odpovědnosti firem 

(CSR), která se opírá o 3 pilíře: 

   PROFIT – zisk, 

   PEOPLE – lidé, 

   PLANET – životní prostředí. 

 CSR nemá konkrétně vymezené hranice, je založená na 

dobrovolnosti.  

 Strategie „firemní dobročinnosti“ se dotýká jak oblasti 

společenské odpovědnosti, tak samotné firemní filantropie.  

 Vztah firem i společnosti k CSR se posouvá a dnes se z 

CSR stává interakční proces směrem z firmy ke společnosti 

a naopak.  


