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VIZE PROJEKTU

Zaměstnanci s hendikepem budou přirozenou součástí firem. 
Otevřou se jim cesty k získání práce na otevřeném trhu práce, kde budou mít možnost 
pracovat na pozicích odpovídajících jejich pracovním možnostem a hendikepu.

Lidé s hendikepem se stanou plnohodnotnou součástí pracovního prostředí a jejich 
začleňování do pracovního kolektivu bude vycházet z praxe dalších společností.

Firmy budou vědět, jak člověka s postižením zapojit do práce. Nebudou v tom cítit 
bariéry a budou vědět, kam sáhnout, když budou chtít zapojit člověka s hendikepem.



CÍLE PROJEKTU

Dojde ke zrušení institutu 

náhradního plnění.

Dosáhneme úpravy Zákona o 
zaměstnanosti a vytvoříme 

systém motivace 
k zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením.

Budeme na pracovní trh šířit 
pozitivní praxi 

začlenění osob se zdravotním 
hendikepem do pracovního 

prostředí.

Změníme celospolečenské 
vnímání problematiky 

U široké veřejnosti, 
zaměstnavatelů, OZP a jejich 

rodin.

Více o projektu na www.okrok.eu



Naše komunikace
Cílem je vytvořit dialog všech zainteresovaných stran 

Sociální sítě & Ambasadoři & Online & Workshopy/ setkávání & PR

Chceme oslovit širokou veřejnost, různé cílové skupiny.

Využít sociální sítě Instagram a Facebook.

Upozorňovat na problematiku budeme nejen výstižnými claimy, 

ale i korespondujícím vizuálem, který  by měl prostupovat celou

kampaní projektu O KROK.



Pomozte nám najít 
naši vizuální stopu...

Vytvořte pro nás vizuál příspěvků 
na FB a Instagramu.



Naše sdělení k příspěvkům...

Pojďte do toho s námi!
Kde není překážka není hendikep...

Od cukrovkáře po vozíčkáře. Hendikep má mnoho podob.
Zbourejme společně překážky v zaměstnávání lidí s hendikepem.

Normální je být různý!
Můj kolega má zrakový/sluchový/mentální hendikep.

Zaměstnávat lidi s hendikepem by měla být běžná praxe.
Každý máme svůj hendikep, proč by tento měl být jiný?

Při zpracování prosíme o dodržení formátů příspěvků  a stories na FB a Instagramu. 
Data ideálně v jpg, png formátu.

S vybranými vizuály budeme následně pracovat i mimo sociální sítě. 

Chopte se příležitosti.
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Potřebujete se na něco zeptat?

Kontakt:
Michaela Doubková

E: marketing.kladno@etincelle.cz
T: 739 063 028


