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Stále je šance využít bezplatné vzdělávání zaměstnanců s handicapem
Až do konce září si mohou podnikatelské subjekty nechat proplácet profesní kurzy pro své
zaměstnance s handicapem. Umožňuje to prodloužení projektu „Vzdělávání zaměstnanců se
zdravotním postižením“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Petr, který je neslyšící, pracuje u svého zaměstnavatele od založení firmy. Tu před lety rozjeli ručním
mytím a čištěním vozidel, k čemuž si časem přidali autolakovnu a polep. Aby nové činnosti zvládl, prošel
Petr patřičnými školeními. Na tom není nic zvláštního, až na jednu „maličkost“ – zatímco předloňský kurz
obsluhy lakovacího automatu musela svému zaměstnanci firma uhradit, letošní kurzy lepení autofólií na
skla a speciálních fólií na karoserie vozidel absolvoval Petr zdarma.
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ je výhodný jak pro zaměstnance
s handicapem, jimž umožňuje rozšířit si znalosti a dovednosti a tím posílit pozici v rámci svých firem, tak
pro jejich zaměstnavatele. V jejich případě přitom nejde pouze o finanční hledisko. „Zaměstnavatelé dále
oceňují, že si kurzy mohou vybírat z nejširší tržní nabídky, takže jsou pak opravdu šité na míru firemním
záměrům pro danou pozici. A navíc zaměstnanci s handicapem, který tuto pozici zastává, dopřejí profesní
rozvoj, čímž zvýší jeho šance udržet se na trhu práce“, vysvětluje ředitel FDV Miroslav Procházka.
Projekt je určen výhradně pro podnikatelské subjekty a jejich zaměstnance z řad osob se zdravotním
postižením a znevýhodněním, kteří pracují mimo Prahu. Výše úhrady může činit až 52 500 Kč za kurzy
pro jednoho zaměstnance, přičemž jejich počet z jedné firmy není omezen. K tomu je možné žádat
o úhradu doprovodných nákladů spojených se vzděláváním – od nákladů mzdových přes cestovné
a stravné až po ubytování.
Do projektu se dosud zapojilo na sto padesát firem a jejich prostřednictvím již téměř osm stovek
zaměstnanců s handicapem. Nejvíce jsou zatím požadovány kurzy v oblastech svařování, řízení
a obsluha vysokozdvižných vozíků, software, psychologie prodeje, rozvoj prodejních a komunikačních
dovedností.
Zaměstnavatelé by s využitím projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ neměli příliš
otálet. Kapacity se již zaplňují a prázdninové období představuje vhodnou šanci pro zapojení, které lze
snadno provést na webových stránkách www.vzdelavani-ozp.cz.
Alžběta Polzová, tisková mluvčí FDV

O projektu:
Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením realizuje Fond dalšího vzdělávání,
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Jaké náklady na vzdělávání OZP/OZZ jsou hrazeny:


na samotné vzdělávání až do výše 52 500 Kč / 1 zaměstnanec



cestovné, stravné, ubytování



mzdové náklady zaměstnance za dobu jeho nepřítomnosti v práci z důvodu účasti na
vzdělávacích kurzech

Aktivity projektu nad rámec vzdělávání OZP/OZZ:
V současné době se mohou zaměstnavatelé hlásit na bezplatná školení pro personalisty a management
firem realizovaná ve velkých městech ČR. Naopak úspěšně již byly uzavřeny další aktivity – workshopy
pro zaměstnavatele a audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ.
Podmínky pro účastníky projektu z řad zaměstnavatelů:


obchodní společnosti (akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením
omezeným, veřejné obchodní společnosti), výrobní a spotřební družstva



OSVČ (nemohou však v případě zdravotního postižení či znevýhodnění získat příspěvek na
vzdělávací aktivity samy pro sebe, pouze pro své zaměstnance)

Podmínky pro účastníky projektu z řad OZP/OZZ:






Mají zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění.
Jsou zaměstnáni min. na 0,5 úvazku (HPP, DPČ).
Jejich pracovní poměr ve firmě trvá v době zahájení vzdělávání min. 3 měsíce.
Jsou státními příslušníky EU nebo mají trvalý pobyt v ČR.
Pracují mimo Prahu.

Více informací:
http://www.vzdelavani-ozp.cz
Dotazy:
 ozp@fdv.mpsv.cz
 infolinka 778 530 720 (pondělí až pátek od 9.00 do 15.00 hod.)

