
 

 
Zhodnocení aplikačního workshopu k projektu Sociální pilíř konceptu 

společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na 
volném trhu práce“, reg. číslo projektu:  CZ.1.04/5.1.01/77.00003, OP LZZ 

 

Odborní garanti aplikačního workshopu:  Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D. , Bc. Martin Hyvnar, DiS.  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (Partner projektu CZ. 1.10.5.1.01/77.00003) 

 

Termín a místo konání: pátek 21. listopadu 2014,  školící místnost č. 104,  KVIC Nový Jičín 

Štefánikova 7, 74101  

 

S nabídkou účasti na aplikačním workshopu bylo osloveno emailem, následně i telefonicky  

32 právnických osob z řad výrobních podniků, vzdělávacích institucí, poskytovatelů 

sociálních služeb, bankovních institucí a zástupců státní správy (odbory sociálních věcí a 

Úřady práce). Jednalo se ve většině případů o subjekty působící na území okresu Nový Jičín.  

Z fyzických osob byli osloveni také zástupci cílové skupiny osob se zrakovým postižením.  

K účasti na vzdělávacím programu se přihlásilo 12 osob. Samotné vzdělávací akce se 

zúčastnilo 10 osob, jedna přihlášená účastnice se nedostavila a další přihlášená se řádně 

omluvila z pracovních důvodů. Složení účastníků tak bylo následující: 1 zástupce z řad 

zaměstnavatelů (personalista), 2 zástupci státní správy, jeden zástupce vzdělávací sféry,  

1 student VOŠ a 6 osob se zrakovým postižením (slabozrací i nevidomí).  

Po provedení prezence, přivítání přítomných a seznámení s  programem workshopu a jeho 

účastníky, seznámila lektorka kurzu L. Skříšovská zúčastněné s obsahem projektu, jeho cíli  

a výstupy. Následovala prezentace M. Hyvnara zaměřená na ekonomický a společenský 

přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve firmě. V prezentaci byl kladen důraz 

na informace k vymezení osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na 

trhu práce, dle právní úpravy platné od 1. 1. 2015, plnění povinného podílu při zaměstnávání 

OZP, ekonomické benefity pro zaměstnavatele v rámci APZ při zaměstnávání OZP a rovněž 

na společenský přínos pro podnik. Po polední přestávce seminář pokračoval diskusí 

k prezentovaným okruhům s interaktivní prezentací kompenzačních pomůcek pro zrakově 

postižené a jejich možnostem ve využití v oblasti zaměstnávání OZP. Následovala část 

věnovaná standardům diverzitní komunikace ve firmách, zavádění CSR do praxe a  

e-lermingovému kurzu. Seminář byl ukončen v šestnáct hodin diskusí a rozloučením 

s účastníky.  

Osoby, které měly možnost se semináře zúčastnit v diskusích i v následném telefonickém 

dotazování vzdělávací akci hodnotili pozitivně, zástupce zaměstnavatelů si vyžádal pro svou 

potřebu mimo předané výstupy projektu, také ppt prezentace. Všichni účastnici se shodli na 

tom, že vhledem k zaměření vzdělávací akce, měla být účast zástupců zaměstnavatelů  

a pracovníků ÚP, kteří s touto problematikou přicházejí ve své práci do kontaktu vyšší.  

Z pohledu lektorů kurzu byl pozitivně hodnocen zájem všech zúčastněných o probíraná 

témata, projevený živou diskusí. Domníváme se, že pozitivní vliv měla také možnost setkání 

zástupců většinové společnosti (zaměstnavatelé, vzdělávací sektor aj.) s osobami se 

zdravotním postižením, které byly nebo jsou ekonomicky aktivní a výměna pozitivních, ale  

i negativních zkušeností v oblasti zaměstnávání OZP. 

    

Zapsali: Martin Hyvnar a Lucie Skříšovská 
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