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Tisková Zpráva 
 

 
Šance na vzdělání, o. p. s. zorganizovala již 4. konferenci zaměřenou na podporu uplatnění zdravotně 
znevýhodněných osob na českém trhu práce! 
 
Na základě poptávky a velkého zájmu ze strany účastníků předešlých konferencí pořádaných dne  
30. 6. 2011 v Brně, dne 25. 1. 2012 v Praze a dne 24. 4. 2012 v RÚ Kladruby se obecně prospěšná 
společnost Šance na vzdělání rozhodla zorganizovat další podobnou akci v Praze a to díky podpoře 
hostitelské organizace T-Mobile Czech Republic, a.s. přímo v prostorách společnosti.  
Konference s názvem: „Talent a co dál? IV“ se konala 7. 11. 2012. Měla opět za hlavní cíl přiblížit 
osobám se zdravotním postižením, zástupcům firem i široké veřejnosti problematiku uplatnění 
zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. Vzájemně si vyměnit pozitivní i negativní zkušenosti  
a dozvědět se novinky v oblasti zaměstnávání. Účast byla opět obrovská. Přišlo 60 zájemců. 
Během celodenního programu se účastníci měli možnost seznámit s odbornými přednáškami  
a prezentacemi řečníků z řad zaměstnavatelů, lékařských institucí a společností podporujících osoby 
zdravotně znevýhodněné. O své zkušenosti se podělili i samotní zdravotně znevýhodnění, kteří již mají 
za sebou proces vyhledávání vhodného pracovního uplatnění. 
Zajímavým bonusem pro všechny zúčastněné byla určitě prohlídka prostor dohledového centra 
společnosti T-Mobile, a.s. a pro zájemce byl přínosem velmi vyhledávaný workshop s kariérovým  
a sociálním poradenstvím.  
 
Velké poděkování a uznání proto patří jmenovitě společnostem a osobám: 
T-Mobile Czech Republic, a.s.  
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – Ondřej Hušek asistent poslankyně Lenky Kohoutové 
Centrum andragogiky, s. r. o. (zřizovatel Šance na vzdělání, o. p. s.) 
Šance na vzdělání, o. p. s.  
Česká pojišťovna, a.s. – Nadace České pojišťovny  
Rehabilitační ústav Kladruby 
Bc. Barbora Stöckel  
Mgr. David Drahonínský  
Mercedes – Benz Česká republika, s.r.o.  
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 
Workshop – Mgr. Jitka Marková, Bc. Barbora Stöckel 
MUDr. Jiří Kříž – primář spinální jednotky, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN 
Motol 
3M Česko, s.r.o. 
Altumare, s.r.o. 
 
Moderování konference se opět ujal pan Daniel Rumpík z Radia Blaník, díky němuž se atmosféra celé 
akce nesla v příjemném tempu.  
Pokud by Vás téma podpory zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce a nejen tato tématika 
zaujala, navštivte naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat.  
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