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O NÁS 

 Projekt Zdravotně postižený zaměstnanec roku je jedním z řady projektů Nadačního 
fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který vznikl v roce 
2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce.  
 

 Hlavní poslání NFOZP je cíleně pomáhat, informovat, podporovat a spojovat zdravé a 
nemocné při podpoře zaměstnávání osob s handicapem. 
 

 NFOZP přispívá jednotlivcům i společnostem na aktivity, které podpoří zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením a ke zviditelnění problematiky zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením obecně v celé ČR. 
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KONCEPT PROJEKTU 

 
 Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zdravotně postiženého Zaměstnance roku 

přivedl pořadatele (NFOZP) fakt, že stojí za to nejen zviditelňovat samotné kvalitní 
zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich produkty, ale také přímo 
jejich nejlepší zaměstnance. 
 

 Snižujeme tak  míru předsudků u zaměstnavatelů i široké veřejnosti ve vztahu                                    
k pracovním možnostem a schopnostem OZP. 

 Společnosti mohou nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku. Cílem je 
ukázat, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, firma váží a jak je jeho práce 
pro společnost či organizaci důležitá. 

 Projekt ukazuje, že tým, ve kterém pracuje člověk se zdravotním postižením, bývá 
výkonnější, než tým zdravých zaměstnanců, je v něm méně absencí kvůli 
krátkodobým nemocem a je v něm lepší sociální klima.  

 Pomáháme zviditelnit a prezentovat partnery projektu jako firmy odpovědné vůči 
svému okolí a společnosti.  
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Ročník 2018 

 Již po sedmé byly 15. listopadu 2017 na Staroměstské radnici v Praze rozdány tituly Zaměstnanec roku 

lidem se zdravotním postižením z chráněného a otevřeného trhu práce. 

 V konkurenci unikátních příběhů a silných osobností letos uspěli specialistka marketingu Veronika 

Jandíková z neziskové organizace Tamtamy a  tajemník  městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš. 

 

 

 

 

 

 

 

h 
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9. Ročník 2019 
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 Červen 2019 – příprava projektu, nominačního formuláře a internetové stránky 

 
 Srpen 2019 – oficiální zahájení soutěže  a propagace projektu 

 
 Září 2019 – nominace zdravotně postižených zaměstnanců z otevřeného a chráněného        
                               trhu práce, propagace projektu 

 
 9.11.2019 – ukončení nominací  

 
 Prosinec 2019 – vyhodnocení nominací, určení vítězů, příprava slavnostního vyhlášení 

 
 Leden 2020 – slavnostní vyhlášení soutěže v Brožíkově sále Staroměstské radnice 



 nabízíme atraktivní obsah 
 

 nabízíme ověřená data o OZP, jsme garantem odbornosti; komunikujeme se státní 
správou, komerčním sektorem a se zdravotně postiženými a podílíme se na řešení 
problematiky zaměstnávání postižených osob v ČR 
 

 nabízíme příběhy organizací i nominovaných zaměstnanců z otevřeného i chráněného 
trhu práce 
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MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ 



PARTNERSTVÍ 

 

 Finanční partner získá možnost zvýšit povědomí o své značce/společnosti, sympatie 
široké veřejnosti i možnost posílit image zodpovědné společnosti. 

 Rádi pro vás připravíme individuální nabídku na míru dle vašich potřeb a výše  
finančního  příspěvku.  

 Např: reklamní banner nebo logo na  všech propagačních  materiálech projektu , které 
NFOZP k projektu připravuje, včetně www. nfozp.cz a srdcervaci.cz, info v médiích, 
předání cen atd 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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zdena.stepankova@nfozp.cz  
 
602 210 070 
 
http://www.nfozp.cz/nase-projekty/zamestnanec-roku/ 
 

📞 

📧 

❗❗ 
 

ZDENA ŠTĚPÁNKOVÁ 
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