Česká unie
pro podporované zaměstnávání
Posláním České unie pro podporované zaměstnávání je
formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného
zaměstnávání v České republice.

Poslání
• Sdružovat poskytovatele a obhájce služby
podporovaného zaměstnávání.
• Průběžně aktualizovat metodiku podporovaného
zaměstnávání na základě nových poznatků
a zkušeností a v souladu s požadavky Evropské unie
pro podporované zaměstnávání.
• Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů
podporovaného zaměstnávání.
• Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání
jako soubor služeb, bez kterých se otevřená
společnost neobejde.
• Účastnit se mezinárodních setkání v rámci Evropské
unie pro podporované zaměstnávání.
• Šířit vzdělanost v oboru podporované zaměstnávání
se zvláštním důrazem na potřeby členů.
• Jednat ve prospěch podporovaného zaměstnávání
s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty
nestátního sektoru, podnikatelské sféry atd.

Aktivity
• Projekty zaměřené na rozvoj podporovaného
zaměstnávání v ČR.
• Zastupování zájmů poskytovatelů PZ na národní
úrovni.
• Spolupráce se zahraničními partnery.
• Pořádání odborných setkání pracovníků
v podporovaném zaměstnávání a dalších seminářů.
• Vydávání Zpravodaje IN.
• Pořádání konferencí o podporovaném zaměstnávání.
• Vzdělávání pracovníků v podporovaném
zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání (PZ) je časově omezená
služba určená osobám se zdravotním postižením,
případně jiným typem znevýhodnění, které hledají
placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.
Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou
přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že
potřebují individuální, průběžně poskytovanou podporu
před i po nástupu do práce.
Podporované zaměstnávání vychází z individuálních
potřeb uchazečů o práci a jejich představ o vlastním
pracovním uplatnění. Zaměřuje se na rozvoj jejich
pracovní kariéry a vede je k aktivnímu přístupu
k vlastnímu pracovnímu uplatnění.
K uživatelům podporovaného zaměstnávání mohou
patřit lidé ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností,
s kumulací různých znevýhodňujících faktorů.

Aktuální informace o činnosti a seznam poskytovatelů
podporovaného zaměstnávání naleznete na:
www.unie-pz.cz
Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s.
Studentská 3, 160 00 Praha 6
Tel.: 224 942 696, 739 040 086
E-mail: info@unie-pz.cz
Datum vzniku: 31. 7. 2000
Č. registrace MV ČR: VS/1-1/44410/00-R
IČO: 7503 7271
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6
č. ú. 86-8980560287/0100

Informace pro zaměstnavatele
Chcete zvýšit prestiž své firmy? Chcete dát příležitost
člověku se zdravotním postižením?
Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Podpora dobrého jména firmy, diverzity a dobré
atmosféry v pracovním týmu a zvýšení společenské
prestiže firmy.
• Pomoc s řešením zákonem stanovené povinnosti
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
• Získání motivovaných a stálých zaměstnanců.
• Získání pracovníka, který bude vykonávat
i jednoduché, méně odborné práce (možnost
efektivnějšího využití kvalifikovaných zaměstnanců
firmy).
• Snížení daně z příjmu.
• Možnost získání příspěvků z prostředků na aktivní
politiku zaměstnanosti.
• Bezplatná individuální a flexibilní podpora
poskytovaná zaměstnavateli agenturou
podporovaného zaměstnávání.

Informace pro zájemce o práci
Jste osobou se zdravotním postižením a hledáte práci
na otevřeném trhu, v běžném pracovním prostředí,
v kolektivu lidí bez postižení a nedokážete to bez
podpory druhé osoby?
Chcete se naučit hledat zaměstnání? Chcete si vyzkoušet, jak vypadá pracovní pohovor?
Pracovní konzultant/asistent s Vámi nacvičí potřebné
dovednosti, doprovodí Vás k zaměstnavateli a pomůže
Vám se zapracováním na pracovišti.
Podporované zaměstnávání:
• Vám umožní získat a udržet si zaměstnání v běžném
pracovním prostředí (ne chráněná dílna).
• Vychází z Vašich individuálních potřeb, přání
a představ o pracovním uplatnění.
• Zaměřuje se na posílení Vašich schopností
a dovedností potřebných k nalezení, získání
a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Informace
pro pracovníky úřadů práce
Máte v evidenci uchazečů osoby se zdravotním
postižením, které potřebují individuální přístup
a dlouhodobou podporu při hledání zaměstnání?
Agentury podporovaného zaměstnávání:
• Vám poskytnou potřebné informace o možnostech
realizace pracovní rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání.
• Vám nabídnou poradenské služby a Job kluby
pro osoby se zdravotním postižením.
• Vám zprostředkují informace o dalších návazných
službách.

V agenturách podporovaného zaměstnávání Vám
zkušení odborníci poradí v otázkách týkajících se
problematiky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, doporučí vhodného zaměstnance na Vámi
nabízenou pozici, pomohou s vyřízením všech formalit
potřebných pro uzavření pracovněprávního vztahu
a posléze také při zapracování nového zaměstnance,
nácviku potřebných dovedností apod.

Seznam všech poskytovatelů naleznete na
www.unie-pz.cz
nebo se informujte na telefonních číslech:
224 942 696, 739 040 086

Chcete se dozvědět více? Pište na
info@unie-pz.cz
nebo se informujte na telefonních číslech:
224 942 696, 739 040 086

V případě zájmu o tuto službu
kontaktujte agenturu podporovaného zaměstnávání.
Seznam všech poskytovatelů naleznete na
webových stránkách www.unie-pz.cz
nebo se informujte na telefonních číslech:
224 942 696, 739 040 086

