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Vyhlášení výsledků soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2020 pro Středočeský kraj
V letošním roce uzavíráme soutěž Stejná šance bez slavnostního setkání nominovaných firem.
9. ročník akce proběhl v 7 krajích a byl určen 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 pořádala organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
Proč veřejnost nominovala 22 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 považují pro pozitivní zpětnou vazbu ke své personální
a firemní kultuře.
Odborná komise, složena ze zástupce pracovníka Úřadu práce ČR a člena správní rady
společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s., vyhodnotila navržené nominace dle konkrétních
kvantitativních a kvalitativních kritérií.
1. místo vyhrála Oblastní charita Kutná Hora, na 2. místo postoupila firma V-systém elektro
s.r.o. a na 3. místě se umístila nově nominovaná firma Rekonstrukce památek, s.r.o.
4. až 14. místo získali – Kaufland Česká republika, v.o.s. prodejna Benešov, Meryup – cycling
s.r.o., DB Schenker spol. s r.o., Město Bystřice, Jana Křivánková, U Slunce – alternativní jídelna,
Kemper spol. s r. o., Billa, spol. s r.o. prodejna Kutná Hora, Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., Etincelle, o.s. v Kladně, RS maso CZ, s.r.o. z Kozomína a společnost Tři, z.ú.
Nominovány byly také firmy Baest Machines & Structures, a.s. z Benešova a Benea 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
často nemalé překážky na cestě k zaměstnání.
Těšíme se na 10. ročník soutěže Stejná Šance – Zaměstnavatel 2022.
Více o historii soutěže na: www.stejnasance.cz.
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