
Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku zná své vítěze 

Ocenit zaměstnavatele osob se zdravotním znevýhodněním. To bylo cílem soutěže Stejná šance –
zaměstnavatel  roku  2018,  která  se  v  letošním  roce  koná  v  sedmi  krajích  České  republiky.  
V Jihomoravském kraji byla vyhlašovatelem soutěže nezisková organizace AGAPO, o.p.s., která se
podporou zaměstnanosti osob s handicapem zabývá již 14 let. 

Vyhodnocení zaslaných nominací se ujala odborná porota, která hodnotila například druh úvazku,
jaký handicapovaný zaměstnanec ve firmě má či kolik zdravotně znevýhodněných firma celkem
zaměstnává. Neplatí však, že čím více handicapovaných pracovníků ve firmě působí, tím získává
zaměstnavatel více bodů. "Cílem soutěže je ocenit běžné firmy nebo instituce z otevřeného trhu
práce. Nejvíce oceňujeme, když firma zaměstnává zdravotně znevýhodněné, a přitom podle zákona
vůbec nemusí, nebo jich zaměstnává více, než zákon ukládá," vysvětlil ředitel pořádající organizace
a zároveň předseda poroty Jakub Purdjak. 

Dále porota zohledňovala například začlenění pracovníka do kolektivu nebo přívětivost pracovního
prostředí. Do užšího výběru se dostalo hned několik zaměstnavatelů a rozhodování nebylo snadné.
Nakonec  se  celkovým  vítězem  stalo  pekařství  MaJa  z  Dolních  Dunajovic.  "V  našem  pekařství
pracuje  několik  zaměstnanců s  invalidním důchodem druhého i  třetího  stupně,  jsou  to  klienti
chráněného bydlení v Klentnici. I když práce s nimi není vždy  jednoduchá, jsem velmi rád, že je
mám. V současnosti si ani neumím představit,  jak bych bez nich zvládl zajistit směny a provoz
pekařství," prozradil Antonín Šmíd, který je majitelem a jednatelem vítězné firmy. Druhé místo pak
získala  brněnská  firma  Greenvia,  která  se  zabývá  údržbou  zeleně  a  v  otázce  zaměstnávání
handicapovaných je velmi iniciativní. "Firma Greenvia nás zaujala především tím, že se jedná o
malou firmu do 25 zaměstnanců, a proto se na ni nevztahuje zákonná povinnost zaměstnávání osob
s  handicapem,"  vysvětlil  Jakub Purdjak.  Třetí  místo si  zasloužila  obecně  prospěšná  společnost
Sanus  Brno,  která  poskytuje  pečovatelské  služby.  Zvláštní  cena  pak  byla  udělena  Kanceláři
veřejného ochránce práv. 
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