
                                          

Svaz průmyslu a dopravy s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Centrem vizualizace a 

interaktivního vzdělávání a dalšími partnery spolupracuje na mezinárodním projektu zaměřeném na 

Sociální pilíř CSR a jeho praktické využití pro zaměstnání osob se ZP                                       

v moderním tržním prostředí. 

 

O čem to je?  

Potenciál sociálního pilíře CSR je pro běžné firmy nejdostupnější – přesto zatím nejméně využívanou 
oblastí u většiny podnikatelů. Příčinou je nejen způsob myšlení podnikatelů, ale také absence 
návodu a příkladů, které by tento stav dokázaly změnit. V ČR platí řada legislativních nástrojů 
směřujících k podpoře zaměstnávání OZP, srovnatelných s většinou zemí EU. Řada z nich však nemá 
potřebný účinek, zejména v prostředí volného trhu práce, nenavazuje na systém sociálních služeb a 
rehabilitace. Proč tomu tak je? Zaměstnavatelům i samotným OZP chybí především informace 
a praktická podpora a pomoc.  

Sociální pilíř obvykle zahrnuje 
 dodržování rovných příležitostí (pohlaví, etnické minority, zdravotně postižení a starší lidé);  
 zdraví a bezpečnosti péči o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 
 zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce vč. vytváření podmínek pro jejich uplatnění; 
 firemní filantropii, sponzorství a dobrovolnictví; 
 vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance); 
 rozmanitosti na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé); 
 zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění; 
 naslouchání a dialogu se zainteresovanými partnery a osobami (stakeholdery). 

 
O čem to není?  

O nenávratném a zpravidla krátkodobém investování volných zdrojů do image firmy, o PR 
spojeném s charitou nebo o okázalém ekologickém chování, které už se dnes ve slušné firmě 
považuje za standard.  

 
Z čeho vycházíme?  

Lidé se zdravotním postižením jsou na trhu práce nejmarkantnější skupinou znevýhodněných osob. 
Přitom v rámci moderního pojetí mohou najít zcela přirozené a produktivní uplatnění především na 
běžném trhu práce. Podmínkou je překonání stereotypů a bariér myšlení většinové části populace, 
nejen podnikatelů a manažerů, ale i spolupracovníků.    
Není podstatné, co způsobilo nynější zkreslený pohled zaměstnavatelů i negativní zkušenosti 
samotných OZP. Důležité je, tento pohled změnit. Lidé se zdravotním postižením jsou schopni 
pracovat, být motivováni a tvoří významnou rezervu pracovních sil pro následující desetiletí, kdy se 
objektivně očekává pokles přírůstku pracovních sil.  

 
Co je cílem? 

Postupného přizpůsobení prostředí, vztahů a myšlení lidí (dlouhodobé a návratné) lze využít nejen k 
marketingu a budování image, ale i k promyšlenému otevření cesty k zajímavému segmentu 
lidských zdrojů. Tito lidé mohou být nejen výkonní a užiteční, ale i mimořádně loajální. 
Správné, praktické a citlivé uplatnění a využití sociálního pilíře CSR může tvořit nový rozměr 
(sociální) přidané hodnoty, značky i produktů firmy, které ocení především ti nejdůležitější lidé – 
zákazníci.  Chceme ovlivnit způsob myšlení, vytvořit návody, příklady a inspiraci pro změnu.  



Jak na to?  

Není ten správný čas zamyslet se v podniku nad tímto tématem? Kdo že by to měl udělat? 
Personalisté? Ekonomové? Provozní manažeři? Obchodníci a marketingoví specialisté? Nebo spíš 
všichni dohromady, naladění správným směrem – totiž pozitivním zadáním?                                                                                   
Zkuste maličkost: nahradit zadání „Pojďme vyřešit tento problém“ (vnímáno „jak jednoduše ušetřit 
starosti a náklady“) jinou formulací: „Pojďme využít tohoto problému v náš prospěch“ (jak můžeme 
tuto sociální přidanou hodnotu prodat?).                                                     

 
Co to může přinést podnikateli – zaměstnavateli?  

Firmy zaměstnávající OZP se mohou stát v očích zákazníků a širší veřejnosti více atraktivními 
a prestižními, zaměstnávání OZP tedy může zlepšit a podpořit image firmy.                   
Zaměstnavatel zaměstnávající OZP pomáhá nejen samotnému zaměstnanci v uplatnění na trhu 
práce a ve společnosti, ale i sobě – dělá „dobrou“, smysluplnou a odpovědnou věc, má morální 
převahu nad konkurencí.                                                                                                                   
Podnikatelé, firemní stratégové, ale i obchodníci a koncoví zákazníci by měli být přesvědčeni, že 
prostředí sociálně odpovědné firmy má trvalý vliv na kvalitu výstupních produktů (výrobků, služeb). 
Pokud toto přesvědčení v naší společnosti zapustí trvalé a dostatečně hluboké kořeny, projeví se to 
i v ekonomických výsledcích sociálně odpovědných firem.  

 

Co k tomu potřebujeme? 

Spolupráci lidí z praxe, kteří jediní mohou svými pohledy a názory ovlivnit výsledky a výstupy 
projektu tak, aby se staly praktickou pomocí, návodem a inspirací pro stále větší počet podnikatelů 
– zaměstnavatelů. Takových lidí, kteří vidí v sociální odpovědnosti příležitost pro rozvoj a budování 
obrazu „své“ firmy nebo už mají s touto oblastí vlastní zkušenosti.                                        
Konzultanty e-mailem, členy neformálního kolokvia personalistů i jiných zástupců podniků, kteří se 
mohou zúčastnit diskusí i setkání a ovlivnit tak výsledky práce, dostat se k zajímavým informacím i 
zkušenostem „odjinud“. Stačí se přihlásit na některém z kontaktů.  

 

Kde hledat informace a kontakty?  

ing. Karel Rychtář, AZZP ČR (SČMVD), tel. 224109254 nebo 603447370 
rychtar@azzp.cz    
JUDr. Jitka Hejduková, JUDr. Jitka Hlaváčková, SP ČR, tel. 225279301,408 
jhejdukova@spcr.cz; j.hlavackova@spcr.cz;  
ing. Tomáš Sokolovský, CVIV Ostrava s.r.o., tel. 596244273 
sokolovsky@free-art.cz 
 
http://www.spcr.cz/probihajici-projekty/socialni-pilir-konceptu-spolecenske-odpovednosti-firem-csr-
ve-vztahu-k-zamestnanosti-ozp-na-volnem-trhu-prace 
http://www.esfcr.cz/projekty/socialni-pilir-konceptu-spolecenske-odpovednosti-firem-csr 
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