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Ocenění zaměstnavatelů,  
kteří na pracovním trhu dávají  
lidem se znevýhodněním stejnou šanci
Cílem soutěže je ocenit ty zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají lidem 
se znevýhodněním stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich 
začleňování do společnosti. Veřejné poděkování těmto firmám pomůže vyzdvihnou 
celospolečenský přínos jejich snahy a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu. Do 
soutěže může být nominována firma, která zaměstnává člověka s jakýmkoli typem 
postižení, případně jiným znevýhodněním, v běžném pracovním prostředí.

Nominovat zaměstnavatele může kdokoli vyplněním elektronické nominace na 
www.rytmus.org/stejnasance/. 
Soutěž probíhá od 10. března do 30. dubna 2014.
Jedná se o šestý ročník celorepublikové soutěže. Probíhá ve dvou kolech – nejdříve 
jsou oceněni zaměstnavatelé v krajích a poté se uskuteční celorepublikové vyhlášení 
v Praze. 

Soutěž Stejná šance se koná v rámci projektu Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti č. CZ.1.04/3.3.05/96.00186, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



Stejná šance 

Cílem soutěže je ocenit zaměstnance se zdravotním postižením za jejich odvahu 
a aktivní přístup k budování své pracovní i životní kariéry. Veřejné uznání pomůže 
vyzdvihnout význam zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v běžných firmách 
a za běžných podmínek. Vítěz soutěže Stejná šance — Kolega 2014 bude vyhlášen 
společně s výsledky soutěže společností, které na pracovním trhu dávají lidem se 
znevýhodněním stejnou šanci, Stejná šance — Zaměstnavatel 2014 v Ústeckém 

kraji. Nominovat svého kolegu mohou zástupci firmy nebo jeho spolupracovníci 
vyplněním nominačního listu a jeho odesláním na adresu Agentury Osmý den, o.p.s. 
Nominační list najdete na stránkách www.omsyden.cz.

Soutěž probíhá od 10. března do 30. dubna 2014.

Soutěž Kolega 2014 se koná v rámci projektu Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti č. CZ.1.04/3.3.05/96.00186, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

kolega 2014

Ocenění zaměstnanců se zdravotním postižením, 
kteří si aktivně budují svoji pracovní kariéru. 
Nominujte svého kolegu!


