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FIRMY DÁVAJÍ STEJNOU ŠANCI

Ve středu 21. května proběhlo v aule benešovského gymnázia slavnostní vyhlášení krajského
kola soutěže „Stejná šance – Zaměstnavatel 2014“, kterou pod záštitou měst Benešov a
Kutná Hora pořádala nezisková organizace Rytmus Benešov, o.p.s. Cílem Stejné šance je
veřejně ocenit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím
jejich příkladů podpořit ostatní firmy, aby se nebáli osoby s postižením zaměstnávat.
V letošním roce probíhá již 6. ročník a zájem ze strany firem i veřejnosti stále stoupá. Zatímco
v roce 2012 bylo v rámci Středočeského kraje soutěže nominováno 17 zaměstnavatelů, letos se
jich do soutěže zapojilo celkem 32.
Ze všech zaslaných nominací vybrala odborná komise tři nejlepší, kterým se dostalo
speciálního uznání. Cenu za první místo získal Autosalon Louda, spol. s.r.o. „Ty lidi jsou
bezprostředně suproví. Je to úplně jiná energie,“ uvedl Oto Louda vedoucí provozovny Škoda,
Kolín, který ocenění převzal. Druhou bodově nejlépe ohodnocenou firmou se stala Oblastní
charita Kutná Hora, kterou zastupovala personalistka Martina Moudrá a třetí místo obsadila
společnost AB Auto Brejla, s.r.o. reprezentovaná vedoucím provozovny ve Vlašimi
Františkem Vrbou.
Porota hodnotila typ pracovně-právního vztahu, jak dlouho zaměstnanec ve firmě pracuje, jaké
má vztahy s kolegy a také zda byl zaměstnavatel ochoten přizpůsobit pracovní podmínky
potřebám konkrétního zaměstnance.
Speciální podkategorií „Skokan roku“ chtějí pořadatelé zviditelnit zaměstnavatele, kteří
vytvořili novou pracovní pozici během posledních dvou let, a zároveň iniciovat vznik dalších
pracovních míst. Cenu Skokan roku 2014 převzal za Technické služby Města Zruč nad
Sázavou tajemník městského úřadu Ing. Ivo Novák.
Slavnostním odpolednem prováděl Vladimír Slezák. Úvodního slova se ujal Mgr. Pavel Goby,
ředitel Rytmus Benešov, o.p.s. a dále promluvil místostarosta města Benešov Tomáš Podhola.
Hudební doprovod zajistila ZUŠ Josefa Suka v Benešově. „Vyhlásili jsme vítěze, ale vítězové
jste pro nás vy všichni nominovaní,“ dodal na závěr ředitel organizace Mgr. Pavel Goby.
Po krajských kolech následuje celorepublikové vyhlášení soutěže, které se uskuteční v Praze.
Svého absolutního vítěze tak bude znát Stejná šance až v polovině června 2014.
Poděkování všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili:
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Bio Vavřinec, s.r.o., Líšno, a.s., Miloš Eichler, s.r.o., Farmářský dvorek u Kešnerů, Kavárna a cukrárna
Ovocenka, Restaurace na Poště Eva Pechová, S-centrum Benešov, Turek & spol., s.r.o. Vlašim, Pekárna
Khek, Petr Dejnožka ovoce – zelenina, Plzeňský Prazdroj, a.s., TROJA catering, s.r.o., Prádelna Kyselý,
a.s., Benerest,s.r.o., VOŠ a SZeŠ Benešov, ZUŠ Josefa Suka Benešov.
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