
Zdravotně postižený zaměstnanec roku 

Praha 

 

Hlavní přínos: 

• podpora OZP při hledání zaměstnání, především na otevřeném trhu práce 

• vytváření podpůrných aktivit při zaměstnávání OZP 

• vytvoření prostředí pro získání práce a určité poradenství, jak se k práci dostat nebo 

jak najít vhodného zaměstnance nebo zaměstnankyni se zdravotním postižením 

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP)1, který 

byl založen v roce 2007, vidí svůj význam především v odborných konzultacích, podpoře 

jednotlivců z řad osob se zdravotním postižením, firem, které postižené osoby zaměstnávají či 

chtějí zaměstnávat, a to napříč celou Českou republikou. Druhou rovinou je oblast legislativních 

změn, které mají dopad na trh práce a osoby se zdravotním postižením. 

NFOZP je dnes bezesporu respektovanou profesionální organizací a zaměstnavatelem osob se 

zdravotním postižením, který má co nabídnout širokému spektru žadatelů z nejrůznějších 

oblastí komerčního a neziskového sektoru, zaměstnavatelům zdravotně postižených, 

vzdělávacím institucím, a také jednotlivcům. 

Proto se NFOZP v roce 2010 rozhodl, že je na čase pozdvihnout přínos a práci osob se 

zdravotním postižením (OZP) a vyhlásil soutěž Zdravotně postižený zaměstnanec roku, která 

se od té doby s velkým úspěchem opakuje každý rok. Soutěž zároveň snižuje míru předsudků 

u zaměstnavatelů i široké veřejnosti ve vztahu k pracovním možnostem a schopnostem OZP. 

Zaměstnavatelé nebo i spolupracovníci nejdříve nominují své kolegyně a kolegy, kteří mají 

zdravotní znevýhodnění či postižení. Soutěž poté probíhá ve dvou kategoriích. První kategorií 

je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce a druhou kategorií je Zaměstnanec roku 

z otevřeného trhu práce. 

Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří by chtěli přihlásit do soutěže své kolegy, se mohou podívat 

na www.zamestnanecroku.cz, kde je zapotřebí vyplnit krátký formulář o nominovaném. Poté 

se sejde porota z řad Hospodářské komory hl. města Prahy, která je partnerem projektu, 

a NFOZP. Porota následně vybere finalistky a finalisty, kteří jsou poté pozváni na slavnostní 

vyhlášení, které se zatím tradičně vždy konalo v Brožíkově sále na Radnici hl. Města Prahy. Na 

těchto stránkách je možné si přečíst také medailonky finalistů z předešlých let. 

Dnes je tato soutěž jedním z nejúspěšnějších projektů NFOZP a my máme velkou radost, že se 

stává nedílnou součástí našich aktivit, ale i aktivit zaměstnavatelů v ČR! 

 
1 Kontakt: Zdena Štěpánková, ředitelka NFOZP. Tel.: +420 602 210 070, e-mail: zdena.stepankova@nfozp.cz 
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