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Slavnostní vyhlášení soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018  

  

V Malostranské besedě v Praze 11. října 2018 převzali při slavnostním vyhlášení 8. ročníku 

soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 ocenění zástupci nominovaných středočeských 

firem. Tato prestižní akce proběhla v 7 krajích a je určena pouze zaměstnavatelům, kteří 

zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, 

kde pracují převážně lidé bez postižení). Tím aktivně přispívají k jejich začleňování do 

společnosti.  Ve Středočeském kraji soutěž pořádá Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vyhlášení rytmicky doprovodila kapela Czech – IT, 

která sklidila u obecenstva velký úspěch. 

Proč veřejnost nominovala 50 středočeských firem – zaměstnavatelů? Nejčastější důvod 

již napovídá samotný název soutěže. Firmy  zaměstnancům s postižením dávají stejnou šanci 

uplatnit se v práci. Zaměstnavatelé si této nominace velmi považovali pro pozitivní zpětnou 

vazbu ke své personální a firemní kultuře. Za společnosti Kemper spol. s r. o. a Ebas spol. s r. 

o. zazněla výzva, že jejich cílem je podpořit dobrou a fungující praxi ve společnosti. Paní 

Kulovaná, reprezentantka benešovské firmy Baest, Machines & Structures, a.s. uvedla, že 

firma je otevřená společnost, která se snaží dávat příležitost všem lidem bez ohledu na jejich 

zdravotní stav. 

Organizátoři setkání nejvíce ocenili sociální odpovědnost zaměstnavatelů, která je motivována 

tvůrčí snahou hledat ten konkrétní vhodný způsob, jak umožnit člověku se zdravotním 

postižením pracovat. Ne hledat množství argumentů, proč to není možné. Zástupce firmy 

Amazon.com získal velký potlesk za sdílení pravidla, které v jejich firmě funguje: 

„Nejdůležitější je vždy akcentovat to lidské v nás a ostatní se již přidá.“ 
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Odborná komise složená ze zástupce Středočeského kraje, člena správní rady a zástupkyně 

společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s. vyhodnotila navržené nominace dle konkrétních 

kvantitativních a kvalitativních kritérií. 

1. místo obhájila z minulého ročníku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 

a.s., na 2. místo postoupila BILLA, spol. s. r. o. a 3. místo vyhrála nově 

nominovaná firma Amazon.com. 

4. až 15. místo získali – Kaufland Česká republika, v.o.s., Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky, ICSS Odlochovice , CZC.cz,s.r.o.,  Centrin CZ, s.r.o., 

Kemper spol. s r. o., Cirgus – Jan Mejsnar, Ebas spol. s r. o., Město Vlašim, Potraviny 

Vlasák Týnec nad Sázavou, Baest,Machines &Structures,a.s.,  Allcomp, a.s. . 

Nominány byly také firmy Tesco Stores ČR, a.s. – supermarket Čerčany, Základní 

škola Vorlina – Vlašim a Kart Steel,s.r.o., kterým také děkujeme, protože každého 

pracovního místa na nechráněném trhu práce si velmi vážíme. 

Naše zkušenosti a odbornou podporu nabízíme každému zaměstnavateli, který se 

rozhodne realizovat myšlenku dát šanci pracovat člověku se zdravotním postižením, 

který musí překonat jiné často nemalé překážky na cestě k zaměstnání. Děkujeme 

jednatelům Malostranské besedy za reprezentativní prostory, Vladislavovi Slezákovi 

za moderování akce a kapele Czech – IT za hudební doprovod. I díky vám jsme spolu 

čas strávili v přátelské atmosféře. 

Těšíme se na 9. ročník soutěže Stejná Šance – Zaměstnavatel 2020! 

Více o historii soutěže na: www.stejnasance.cz.  

Kontakty na vyhlašovatele soutěže ve Středočeském kraji:  
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