Mají podnikatelé zájem o zaměstnávání
zdravotně postižených lidí v Karlovarském kraji?
Karlovarský kraj a odbor sociálních věcí ve spolupráci s INSTAND o. s. pořádal v Chebu, Sokolově a v Karlových Varech
Kulaté stoly na téma:
„Podpora uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením
na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje“.

Kulatý stůl – Cheb 25. 2. 2010
Cílem setkání „Kulatých stolů“ bylo jednání se zástupci
zainteresovaných subjektů, podílejících se na zapojení uživatelů sociálních služeb (osob se zdravotním postižením) na
trh práce. Na podporu vytvoření systémového řešení v této
oblasti byla nezbytná diskuze s relevantními subjekty. Na
Kulatých stolech byly prezentovány i příklady dobré praxe již
zaměstnaných osob se zdravotním postižením.
Za okres Cheb se zúčastnily tyto subjekty: Joker o. s., Město
Cheb, Chetes s. r. o., Mravenec spol. s. r. o., Úřad práce Cheb,
Immoserv s. r. o., Lázně Františkovy Lázně a. s., Pracant s. r. o.,
Propos partner s. r. o., Zahradní a parková spol. s. r. o.
Za okres Sokolov se zúčastnily: Sokolovská uhelná, Bit cz

trainig, Město Chodov, Wieland electric, Kruﬁn, Chb Sokolov
– centrum ucelené rehabilitace, Úřad práce Sokolov, Fornica
graphics. V Karlových Varech se konal Kulatý stůl za účasti
subjektů Goethe tour, Integrované střední školy Cheb, Tyﬂocentra Karlovy Vary, Karlovarské krajské nemocnice a. s.,
Nemocnice Ostrov, Úřadu práce Karlovy Vary, Josefa Vimra
– ORPO, ﬁrmy Vaci, Agentury CMC-Servis Karlovy Vary, SKV
Sharks.
Všem těmto subjektům patří naše poděkování. Za spolupráci při přípravě Kulatých stolů také děkujeme Regionální
Hospodářské komoře Poohří a spolupracujícím organizacím,
občanským sdružením Rytmus a Instand.
Podnikatelských subjektů, které mají zájem zaměstnávat
zdravotně postižené občany (zejména osoby s mentálním
postižením), není mnoho. Firmy mají přirozené obavy z komunikace s těmito osobami a z komplikací souvisejících například s bezpečností práce. Je třeba vědět, že pro tyto případy jsou zde organizace, které se zabývají tzv. „podporovaným
zaměstnáváním“ a jsou schopny zajistit fungující pracovní
vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Dne 30. září 2010 bude uspořádán krajský „Kulatý stůl“
v zastupitelském sále Karlovarského kraje, kam jsou srdečně zváni všichni zájemci o problematiku zaměstnávání
osob se zdravotním, převážně mentálním, postižením v rámci Karlovarského kraje. Bližší informace naleznete na internetových stránkách projektu www.ipkktransformace.cz.
Kulaté stoly jsou pořádány v rámci aktivit Individuálního
projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“.
Projekt i Kulaté stoly jsou ﬁnancovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Informace k projektu i ke Kulatým stolům naleznete i na internetových stránkách http://www.ipkktransformace.cz.

