Co nového – co nás zajímá
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Duben 2018

AZZP ČR slaví 25 let existence
Utíká to. Už v roce 1993 byla založena naše asociace, spojující zájmy většiny z tehdy existující stovky
zaměstnavatelů více než 55 % OZP, podobných si jako vejce vejci, převážně výrobního a kooperačního
zaměření. Po čtvrt století sdružujeme téměř 140 členů s nejméně 11 000 zaměstnanými
spolupracovníky se zdravotním postižením z celkových nejméně 15 000 zaměstnanců. Drtivá většina
malých a středních firem se zabývá velmi rozmanitými činnostmi – od „chráněných dílen“ s rukodělnou
výrobou přes různé kooperace (práce ve mzdě), služby zejména podnikům a organizacím až po velmi
technicky a podnikatelsky vyspělé výrobce, jejichž produkce najde uplatnění v mnoha oborech, včetně
strojírenství či automobilového průmyslu, často i v zahraničí. Je zřejmé, že jejich potřeby, zájmy
a problémy se mohou diametrálně lišit. Přesto je mnoho témat, které nás spojují.

Co nového v systému podpory zaměstnávání OZP – změny, které platí od ledna 2018
Systém elektronické evidence náhradního plnění, o který jsme usilovali mnoho let, přešel do rutinního
provozu, postupně je akceptován, přesto je stále co zlepšovat.
Vymezování chráněných pracovních míst jako podmínky pro přiznání příspěvku na podporu
zaměstnávání OZP nahradilo uznání zaměstnavatele s více jak 50 % zaměstnaných OZP, od kterého si
slibujeme snížení administrativy a více transparentních informací o těchto zaměstnavatelích. Změnila
se struktura podpory, variabilita příspěvku více odpovídá velké rozmanitosti specializovaných
zaměstnavatelů – co do oboru činnosti, podílu integrační funkce i jejich velikosti a organizaci.
Co nás těší a co nás trápí
Přijaté změny přijali konstruktivně nejen zaměstnavatelé více než 50 % OZP, ale i zaměstnavatelé na
volném trhu práce. Jsme přesvědčeni, že po skončení přechodného období přinesou přijaté změny nejen
snížení administrativy na obou stranách, ale i dostatek dat, využitelných pro další kultivaci systému
a nastavení parametrů.
Trápí nás rozpačité a zatím ne zcela jednotné metodické výklady ze strany sítě Úřadu práce ČR na
počátku přechodného období. Nejsme spokojeni s dalším snížením podpory na pracovní místa
zdravotně postižených osob v kategorii OZZ, která činí již méně než 50 % podpory u osob invalidních.
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? Co očekáváme v roce 2018
Pokračování v jednání o dalších změnách, spíše se zaměřením na volný trh práce. Nepochybujeme
o tom, že řada lidí se zdravotním postižením zejména ve věku do 45 let a s určitou kvalifikací může najít
uplatnění na běžném trhu. Na druhé straně si uvědomujeme, že pro jejich integraci musí být vytvořeny
podmínky, většině zaměstnavatelů chybí znalosti a zkušenosti pro jejich začlenění a specifickou
podporu. Role specifických zaměstnavatelů na podporovaném trhu práce však zůstane nezastupitelná
podobně jako je tomu všude v zahraničí.

Co jsme absolvovali a co plánujeme
❖ V březnu se uskutečnil 1. ples AZZP.
❖ Chceme pokračovat v praxi regionálních kulatých stolů, jednáme o uskutečnění jednoho
kulatého stolu ve výborech sněmovny, plánujeme tradiční podzimní konferenci v senátu.
❖ V květnu se uskuteční řádný sněm asociace.
❖ Od května bude mít asociace nové stránky na staré adrese www.azzp.cz.

Ze života našich členů
❖ Již tradičně se uskutečnil seminář organizovaný naší členskou společností CPR v Hradci Králové
se zajímavou účastí a zastoupením, tentokrát zaměřený na podmínky a praxi rehabilitace OZP
v širším pojetí regionu.
❖ Společnost RENOMETEL se sídlem v Hrádku nad Nisou – člen AZZP ČR získala na počátku roku
významnou zakázku – stal se dodavatelem komunikačních služeb v síti Hospodářské komory
ČR.
❖ Kus práce našich zaměstnanců nám stále častěji létá nad hlavou – dvacet zdravotně
postižených zaměstnanců Ing. Matouška vyrábí mimo jiné izolační díly, použité k montáži trupů
dopravních letadel Airbus.
❖ Své v pořadí už 10. pracoviště pro osoby se zdravotním postižením otevřelo v Miroslavi
brněnské družstvo Myjómi, práci zde najdou především lidé z regionu, z nichž část nikdy
nepracovala. S podporou úřadu práce bude části z nich zajištěna i doprava do zaměstnání.

Představujeme nové členy asociace:
❖ Anteris s.r.o., se sídlem v Praze, IČ 24171531, zabývající se od roku 2011 masérskými službami
v rámci Studia Světélko, 6 zaměstnanců, z toho část TZP,
❖ FACTOR Group s.r.o., se sídlem v Praze, zabývající se balením a provozem hudebního bazaru,
zaměstnává celkem 10 zaměstnanců,
❖ Florum s.r.o., se sídlem v Praze, IČ 05121523, zabývající se komplexními službami úklidu,
zaměstnává 17 osob výhradně se zdravotním postižením.
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