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CO JE TARGET – PODPOROVANÉ 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ? 

Target znamená cíl nebo také terč. Posláním 
naší služby je poskytovat podporu lidem se 
zdravotním postižením, kteří chtějí získat a 
udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném 
trhu práce. 
 
Nedílnou součástí naší služby je poskytování 
komplexní podpory zaměstnavatelům při 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 
 
Cílem spolupráce je propojit potřeby a 
požadavky zaměstnavatelů s možnostmi 
uchazečů se zdravotním postižením a 
vytvořit tak stabilní pracovní vztah. 
 

CO U NÁS MŮŽETE ZÍSKAT? 

• Motivované a loajální zaměstnance 
• Možnost efektivnějšího využití 

kvalifikovaných zaměstnanců 
• Posílení diverzity a dobré atmosféry 

v pracovním kolektivu 
• Posílení dobrého jména firmy a z něj 

vyplývající silná pozice na trhu 
• Odlišení od konkurence a zviditelnění 

pro spotřebitele 
• Stanete se společensky odpovědnou 

firmou 
 

CO VÁM NABÍZÍME? 

• Konzultace týkající se problematiky 
zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením 

• Poradenství v legislativních otázkách 

• Vyhledávání vhodných uchazečů se 
zdravotním postižením na Vámi 
nabízené pracovní pozice 

• Pomoc s vytipováním vhodných pozic 
pro lidi se zdravotním postižením 

• Podporu při výběrovém řízení na 
pozici vhodnou pro lidi se zdravotním 
postižením 

• Administrativní podporu související s 
přijímáním zaměstnance se 
zdravotním postižením 

• Pracovní asistenci přímo na pracovišti, 
v rámci které se zaměstnanec naučí 
zvládat pracovní povinnosti zcela 
samostatně 

• Pomoc při komunikaci a začlenění 
nového zaměstnance do kolektivu 

• Podporu při vyřizování státních 
příspěvků 

VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP 

Posílení prestiže firmy 
 
Zaměstnáním člověka se zdravotním 
postižením posílíte dobré jméno své firmy, 

v souladu s konceptem CSR (společenská 
odpovědnost firem) v oblasti zaměstnávání. 
Zároveň umožníte člověku se zdravotním 
postižením vést běžný život ve společnosti. 
 
Možnost p říspěvků od ú řadu práce 

 
Úřady práce mohou zaměstnavateli 
poskytnout příspěvek na zřízení a provoz 
chráněného pracovního místa. 

 
příspěvek na provoz chráněného pracovního místa až 
48 tis. Kč ročně 
 
Slevy na daních z p říjmů 
 
Pokud zaměstnáte osobu se zdravotním 
postižením, snižuje se tím daň za zdaňovací 
období o: 

 
18 000 za každého zaměstnance se zdravotním 
postižením (1. a 2. stupeň invalidity) 
60 000 za každého zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením (3. stupeň invalidity) 
 
Splnění povinného podílu 
 
Podle zákona má každá firma, která má více 
než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením. Zákonný 
podíl OZP činí v ČR 4% z celkového počtu 
zaměstnanců. Alternativní řešení má podobu 
finančního odvodu státu nebo tzv. 
náhradního plnění. 
 



KDY SE NA NÁS MŮŽETE 
OBRACET?  

Pondělí, Středa 8:00 – 17:00  
Úterý, Čtvrtek 8:00 – 16:00 
Pátek   8:00 – 12:00 

 

KONTAKTY 

Charita sv. Alexandra 
TARGET - podporované zam ěstnávání  
Fr. Formana 13 
700 30 Ostrava- Dubina 
 
Tel: 596 611 208 

Mobil: 731 534 049, 734 435 326 

E-mail:   target@alexandr.charita.cz 

WWW:   www.charita-sv-alexandra.cz   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE 

Sídlíme na Dubině v blízkosti tramvajové 
zastávky MHD “Václava Jiříkovského” – v 
budově lékařského střediska umístěného za 
prodejnou Möbelix. 

 

 
 

 
 
 
Tento projekt je podpořen dotací statutárního 

města Ostravy a Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje 
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímá Vás problematika zam ěstnávání 
lidí se zdravotním postižením? 

Chcete zam ěstnat člověka se zdravotním 
postižením? 

Potřebujete poradit a získat informace o 
zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením? 

 

Využijte naši bezplatnou službu! 


