
Souhrnné informace o projektu OZP

Název projektu: Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na volném trhu práce – zkráceně projekt OZP

Realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2021 – 48 měsíců

Organizační struktura:

 Koordinátor zaměstnávání OZP – 14x na KrP

 Poradce OZP – 85x na určených KoP 

Cíle  projektu:  Zavedení  systému  práce  se  skupinou  OZP  pro  zvýšení  efektivnosti
poskytování  služeb  této  skupině  /  zefektivnění  systému  podpory  zaměstnávání  OZP  
a  poradenství  v oblasti  přechodu  OZP  z chráněného  na volný  trh  práce  /  zavedení
systému  spolupráce  subjektů  ovlivňujících  zaměstnanost  OZP.  Projekt  je  realizován
v provazbě  na  již  dříve  realizované  projekty  RAP,  PREGNET,  SPCSR jejichž  výstupy
podporují vznik tohoto projektu.

Projektový cíl bude zejména realizován a uskutečněn prostřednictvím realizace KA 1, která
je zaměřena na následující body:

 Poradenství  OZP  při  hledání  pracovního  uplatnění  a  získávání  potřebných
kompetencí pro pracovní uplatnění.

Podpora v podobě motivace OZP k začlenění na trh práce, konzultací a poradenství, které
bude  zaměřeno  na  osobní  rozvoj  OZP,  využití  pracovní  rehabilitace  a  hodnocení
pracovního  potenciálu  OZP  (ergodiagnostika).  Dále  se  bude  jednat  o  poradenství
směřující  k nalezení  vhodného  zaměstnavatele,  vyhodnocení  možností  trhu  práce,
vhodných pracovních pozic, využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poradenství
v oblasti související legislativy.

 Osvěta a praktická pomoc zaměstnavatelům při náboru OZP ve smyslu vytipování
potenciálních zaměstnanců a pracovních míst vhodných pro OZP.

Konkrétně se bude jednat o aktivní vyhledávání vhodných pracovních míst,  získávání
informací  o  vytváření,  obsazování  a  udržování  vhodných  pracovních  pozic  pro  OZP
s ohledem  na  možnosti  podpory,  charakter  jednotlivých  opatření,  jejich  posloupnost,
nákladovost,  zprostředkování  kontaktu  s potenciálními  zaměstnanci.  Zaměstnanec ÚP
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ČR bude moci na základě žádosti zaměstnavatele připravit a uspořádat výběrové řízení
na obsazení vhodných volných pracovních pozic. Dále budou    poradci OZP zajišťovat
osvětové aktivity zaměřené na odbourání předsudků týkajících se zaměstnávání OZP
(informace o pracovních omezeních, o pracovním potenciálu, o související legislativě,  
o  výhodách  a  nevýhodách  plynoucích  ze zaměstnávání  OZP).  Zaměstnanec  ÚP ČR
poskytne zaměstnavatelům informace o možnostech a nákladech vytváření pracovních
míst pro OZP a bude je motivovat k jejich vytváření a ke společenské odpovědnosti.  

 Rozvoj poradenství OZP pro udržení stávajícího pracovního místa a poradenství  
při změně pracovního místa OZP již umístěným na trhu práce.

Zaměstnanci ÚP ČR budou zajišťovat konzultace pro OZP a zaměstnavatele týkající  
se dalšího rozvoje a uplatnění na trhu práce v oblasti vzdělávání, školení či rekvalifikací
za účelem rozšíření nebo zvýšení kvalifikace OZP. 

 Rozvoj  systému  spolupráce  zainteresovaných  subjektů  ve vazbě  na uplatnění  
na trhu práce.

ÚP ČR se v rámci této aktivity zaměří na rozvoj a podporu spolupráce zainteresovaných
subjektů ve vazbě na pracovní uplatnění OZP na trhu práce. Vybraní zaměstnanci ÚP
ČR budou spolupracovat s dalšími zainteresovanými subjekty (školy, vzdělávací zařízení,
zaměstnavatelé působící na chráněném a otevřeném trhu práce, zařízení a pracovníci
poskytující sociální služby a sociální práci, ergodiagnostická centra, nestátní neziskové
organizace,  sociální  partneři,  věcně  příslušní  pracovníci  ÚP  ČR  v rámci  příslušných
souvisejících agend apod.). V rámci navazování spolupráce bude postupně rozšiřována
síť spolupracujících subjektů v systému hodnocení pracovního potenciálu OZP, pracovní
rehabilitace a zaměstnávání OZP a v rámci  prostupného systému sociální  a pracovní
rehabilitace. Tato spolupráce bude dále sloužit ke zvýšení motivace OZP participovat  
na  volném  trhu  práce,  k vytipování  vhodných  OZP  na konkrétní  pracovní  pozice,
k nalezení vhodného okamžiku pro vstup OZP na volný trh práce či k realizaci vhodných
opatření ze strany třetích subjektů zapojených do popisované spolupráce. 

Zejména v tomto bodě je důležitá partnerská spolupráce v rámci  jednotlivých regionů.
Vytvoření těchto „partnerských“ sítí je nejefektivnějším nástrojem pro zaměstnávání OZP.
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