Rozpis klíčových aktivit projektu „Diverzita pro OZP“
OP LZZ, číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Klíčová aktivita KA1

Vymezení problematiky zaměstnatelnosti OZP
Výstup:
Report v rozsahu cca 20 stran textu A4 s důrazem na sociální zodpovědnost firem - podklad pro
teoretickou část výukového DVD
- specifika využití potenciálu zdravotně postižených z hlediska komunikačního,
psychologického, pohybového
- základní pravidla, jak vnímat osoby se zdravotním postižením, jak jim pomoci v uplatnění
jejich schopností
- základní informace o legislativním rámci pro uplatnění zdr. postižených osob na trhu
práce i ve společnosti – podpůrné legislativní a finanční nástroje (seznam a heslovité
anotace + odkazy na plné znění patřičných norem)
- obecné shrnutí základních poznatků o komunikaci a spolupráci s OZP, popis stávající
situace v ČR a v zahraničí
- srovnání podmínek uplatnění OZP na trhu práce v ČR a v zahraničí (Rakousko a
Německo) – vymezení zásadních rozdílů, pokud takové existují
Zodpovídá: NRZP (B. Miškovská)
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský), NRZP (B. Miškovská),
využití zahraničních zkušeností – RPIC (Z. Karásek) +podklady z Equalizent Wien
a RWTÜV Essen
Termín: 1.6.2009 – 30.9.2009
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 1 „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR“.

Klíčová aktivita KA2

Identifikace nejlepších praktických zkušeností a vytvoření funkčního partnerství
Výstupy:
a) praktické vytvoření funkčního partnerství pro společný vývoj produktů, vymezení
kompetencí jednotlivých partnerů, ustavení řídicího výboru projektu (CVIV)
b) podklady pro teoretickou část výukového DVD – zahraniční zkušenosti z oblasti aplikace
principů DM a DSC
- kritická analýza zahraničních zkušeností vč. limitů přenosu DM a DSC do našich
podmínek (RPIC, OU, VŠB-TU) – do 30. 9. 2009
- doporučení, co převzít a proč a jak (NRZP, HKČR) – do 31. 10. 2009
Zodpovídá: CVIV (T. Sokolovský)
Zúčastní se: NRZP (B. Miškovská), CVIV (T. Sokolovský), HK ČR (M. Vokurka), RPIC (Z.
Karásek), Equalizent, RWTÜV, OU (Z. Telnarová), VŠB – TU (D. Bauerová)
Termín: od 1. 6. 2009 do 31. 10. 2009
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 2 „Informace o problematice diverzity a Diversity Management“.

Klíčová aktivita KA3

Vypracování metodiky aplikace DM v podmínkách prac. trhu ČR
Výstup:
Metodika pro zavádění DM v podmínkách českého trhu práce vypracována s využitím
podkladů z KA1 a KA2 – součást textové části finálního DVD (manuál pro
zaměstnavatele, soc. partnery, OZP, VŠ)
Zodpovídá: CVIV – experti Equalizent + RWTÜV
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann), RPIC (Z. Karásek), HK ČR (M. Vokurka),
OU (Z. Telnarová), VŠB-TU (D. Bauerová)
Termín: od 1. 9. 2009 – 28. 2. 2010
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 3 „Manuál pro řízení diverzity (DiM) a řízení problematiky znevýhodněných osob
(DaM)“.

Klíčová aktivita KA4

Vypracování metodiky aplikace DSC v podmínkách prac. trhu ČR
Výstup:
Metodika pro zavádění DSC ve firmách zaměstnávajících OZP vypracována s využitím
podkladů z KA1 a KA2 – součást textové teoretické části finálního DVD
Zodpovídá: CVIV – experti Equalizent + RWTÜV
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann), RPIC (Z. Karásek), HK ČR (M. Vokurka),
OU (Z. Telnarová), VŠB-TU (D. Bauerová)
Termín: od 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010
Pozn.: v praxi spojit KA3 a KA4
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 3 „Manuál pro řízení diverzity (DiM) a řízení problematiky znevýhodněných osob
(DaM)“.

Klíčová aktivita KA5

Autorská příprava modulu Zásady správné komunikace s OZP (7/2009 – 11/2009)
1. etapa - výstupy:
a) První verze scénáře teoretické části tohoto modulu vč. praktických ukázek správné a
chybné komunikace s OZP
b) Výběr a první verze scénáře modelových situací
Zodpovídá: CVIV (P. Löffelmann) + NRZP (B. Miškovská)
Zúčastní se: CVIV (P. Löffelmann, T. Sokolovský, R. Kulichová-SP), NRZP (V. Krása resp.
Dr. Hutař -TP, E. Janková -ZP, B. Miškovská, autoři desatera NRZP pro komunikaci se SP, ZP,
TP)
Termín 1. 8. 2009 – 30. 9. 2009
2. etapa – oponentura + metodické rozpracování modelových situací z hlediska optimální
aplikace na workshopech – kde akci zastavit, co zdůraznit, co zopakovat atd.
Výstup: písemné vyhodnocení vycházející z připomínek oponentů, následné diskuse s autory a
závěrečného rozhodnutí řídicího výboru – závazný materiál pro autory, jak materiály upravit do
konečné verze
Zodpovídá: RPIC (Z. Karásek) + experti Equalizent a RWTÜV

Termín: 30. 9. 2009 – 31. 10. 2009
3. etapa – výstupy:
a) konečná verze teoretické části i modelových situací a scénáře pro jejich natočení
b) layout výukového DVD
Zodpovídá: CVIV (P.Löffelmann, T. Sokolovský), NRZP (B. Miškovská)
Zúčastní se: všichni autoři
Termín: 31. 10. 2009 – 31. 12. 2009
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 4„Zásady správné komunikace s OZP“.

Klíčová aktivita KA6

Realizace AV části modulu Zásady správné komunikace s OZP
Výstup:
a) realizace výběrového řízení na kompletní dodávku AV částí této aktivity, aktivity KA8
a AV části KA10
Zodpovídá: CVIV
Termín: 1.9.2009 - 30.9.2009
b) Natočení a kompletní postprodukční zpracování audiovizuální části modulu Zásady
správné komunikace s osobami se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením dle
výběru a scénáře KA5. Ukázky správné i nesprávné komunikace, nejčastější chyby,
modelové situace (4-5 modelových situací pro každé postižení), AV část pro interaktivní
testy nabytých znalostí
Zodpovídá: CVIV prostř. vítěze veřejné soutěže
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann), NRZP (delegovaní odborníci a spoluautoři –
zodp. B. Miškovská) + vítěz veřejné soutěže + experti CVIV k jednotlivým druhům postižení
Termín: 1. 11. 2009 – 28. 2. 2010
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 4„Zásady správné komunikace s OZP“ a modul 5 „Modelové situace“.

Klíčová aktivita KA7

Autorská příprava příkladů dobré praxe
1. etapa - výstupy:
c) Výběr příkladů dobré praxe – osobní příběhy OZP i firemní příběhy a zkušenosti se
zaměstnáváním OZP z ČR, Rakouska a Německa - první verze scénářů jednotlivých
příběhů
Zodpovídá: CVIV (T. Sokolovský)
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann) + experti CVIV pro SP, ZP a TP; NRZP (B.
Miškovská, dr. Hutař), Equalizent , RWTÜV
Termín 1. 12. 2009 – 28. 2. 2010
2. etapa – odborná oponentura výběru a i scénáristického pojetí
Zodpovídá: CVIV (Sokolovský)
Zúčastní se: NRZP (B. Miškovská), HK ČR (M. Vokurka), RPIC (Z. Karásek), Equalizent,
RWTÜV, OU (Z. Telnarová), VŠB – TU (D. Bauerová)
Termín: 1. 3. 2010 – 31. 3. 2010
3. etapa – výstupy:
c) Konečný výběr osob a firem pro natočení motivačních dokumentů, definitivní verze
scénářů jednotlivých příběhů (6 dokumentů á 10 minut)

Zodpovídá: CVIV, NRZP
Zúčastní se: všichni partneři
Termín: 1. 4. 2010 – 30. 4. 2010
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 6„7 Příkladů dobré praxe“.

Klíčová aktivita KA8

Realizace modulu „Příklady dobré praxe“
Výstup: Natočené motivační dokumenty vč. kompletní postprodukce (6 dokumentů á 10 minut =
celková stopáž 60 minut)
Zodpovídá: CVIV prostř. vítěze veřejné soutěže
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann) + experti CVIV k jednotlivým druhům
postižení), NRZP (B. Miškovská) + vítěz veřejné soutěže
Termín: 1. 5. 2010 – 31. 10. 2010
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a její výstupy jsou součástí
finálního výstupu projektu – multimediálního DVD-ROM s názvem „Diverzita pro OZP“ modul 6„7 Příkladů dobré praxe“.

Klíčová aktivita KA9

Softwarové zpracování výstupních multimediálních produktů
Výstupy:
a) Kompletně zpracovaný multimediální DVD-ROM s textovou částí (dle KA1 - KA4) a AV
částí (dle KA6 - KA8)
Zodpovídá: CVIV (L. Šenk)
Zúčastní se: CVIV (L. Šenk, P. Löffelmann, T. Sokolovský)
Termín: od 1. 11. 2010 – 31. 12. 2010
b) Kompletně zpracovaný multimediální CD-ROM s manuálem dle KA10
Zodpovídá: CVIV (L. Šenk)
Zúčastní se: CVIV (L. Šenk, P. Löffelmann, T. Sokolovský), RPIC (Z. Karásek)
Termín: od 1. 3. 2011 – 31. 4. 2011
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a jejím výstupem je multimediální
DVD-ROM „Diverzita pro OZP“ a multimediální CD-ROM „Lektor Jaksepatří“ (tyto výstupy
naleznete v záložce „Výstupy projektu“).

Klíčová aktivita KA10

Učební opora a manuál pro školení trenérů (lektorů) DM a DSC
Výstup:
Elektronická verze verze manuálu pro lektory v oblasti DM a DSC obsahující teoretické
informace a praktické poznatky z aplikace obdobných výukových materiálů, konkrétní pokyny
k jednotlivým interaktivním cvičením výukového DVD-ROM ad KA9a), modelové situace
správného vedení workshopů s využitím prvků dramatické výchovy a upozornění na možné
chyby. V rámci této KA bude tento materiál zpracován autorsky, připomínkován odborníky
a budou natočeny AV ukázky.
Zodpovídá: RPIC (Z. Karásek)
Zúčastní se: RPIC (Z. Karásek), CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann), HK ČR (M. Vokurka),
NRZP(B. Miškovská) + zahraniční experti + externí dodavatel AV části – vítěz VŘ ad KA6
Termín: 1. 9. 2010 – 30. 4. 2011
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a jejím výstupem je „Manuál lektora
workshopu“, který je součástí multimediálního CD-ROM „Lektor Jaksepatří“ (tento
multimediální CD-ROM naleznete v záložce „Výstupy projektu“).

Klíčová aktivita KA11

Pilotní kurz pro trenéry (lektory) DM a DSC
Výstupy:
a) výběr 15 lektorů (trenérů) pro účast v kurzu provedený dle následujícího klíče:
HK ČR
5 osob
NRZP
3 osoby
OU
2 osoby
VŠB-TU
2 osoby
CVIV
2 osoby
RPIC
1 osoba
Termín: 1. 5. 2011 – 10. 5. 2011
b) realizace 4 denního kurzu spojeného s workshopem praktických ukázek aktivního vedení
kurzů s využitím výukové opory ad KA9 a ukázkami překonávání komunikačních,
prostorových a pracovních bariér pro jednotlivé typy handicapu
(2 dny vše o DM a DSC s využitím výstupů KA9 a KA10, 2 dny praktické ukázkyworkshop)
Zodpovídá: RPIC (Z. Karásek)
Zúčastní se: RPIC (Z. Karásek), CVIV (T. Sokolovský, P. Löffelmann), HK ČR (M. Vokurka),
NRZP (B. Miškovská), OU (Z. Telnarová), VŠB-TU (D. Bauerová) + zahraniční experti
Termín: od 11. 5. 2011 – 31. 5. 2011
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu a informace ke konání Pilotního
kurzu lektorů diverzity naleznete v záložce „Výstupy projektu“.

Klíčová aktivita KA12

Propagace výstupu projektu mezi cílovými skupinami
Výstupy:
a) natočení, výroba a odvysílání spotu v ČT (CVIV + NRZP)
b) propagace mezi zaměstnavateli (HK ČR, NRZP, RPIC)
c) propagace v univerzitním prostředí (OU – Pyramida, VŠB-TU – Slunečnice)
vč. zařazení problematiky DM a DSC do výuky
d) propagace mezi OZP (NRZP a CVIV - časopisy GONG, UNIE, Abilympijský zpravodaj)
Zodpovídá: HK ČR (M. Vokurka)
Zúčastní se: HK ČR (M. Vokurka), CVIV (T. Sokolovský, T. Molatová, P. Löffelmann), NRZP ČR
(B. Miškovská), RPIC (Z. Karásek), OU (Z. Telnarová), VŠB-TU (D. Bauerová)
Termín: 10/2009- 6/2010
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu. Všechny výstupy této klíčové
aktivity naleznete v záložce „Publicita“.

Klíčová aktivita KA13

Výstupní workshopy pro cílové skupiny
Výstup: 195 účastníků proškolených v rámci výstupních workshopů
Složení účastníků:
HK ČR 6 výstupních workshopů po 15 osobách z řad zaměstnavatelů
= 90 osob
NRZP 3 výstupní workshopy po 15 osobách z řad organizací sdružujících
OZP a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP = 45 osob
OU+VŠB-TU - 3 výstupní workshopy pro studenty a pedagogy po 15 osobách
= 45 osob

RPIC –

1 výstupní workshop pro 15 osob z řad zástupců odborových a
zaměstnaneckých organizací, pracovníků personálních agentur, veřejného
sektoru a medií (např. odborné časopisy z oblasti personalistiky, firemního
image se zdůrazněním sociálně zodpovědné firmy apod.)

Celkem 195 osob proškolených v rámci výstupních workshopů o DM a DSC
Zodpovídá: HK ČR (M. Vokurka)
Zúčastní se: HK ČR (M. Vokurka), CVIV (T. Sokolovský), RPIC (Z. Karásek), OU (Z.
Telnarová), VŠB-TU (D. Bauerová), NRZP (B. Miškovská) + zahraniční experti
Termín: od 1. 6. 2011 do 30. 11. 2011
Tato klíčová aktivita je plněna dle harmonogramu. Výstupní workshopy pro cílové
skupiny naleznete v záložce „Výstupy projektu“.

Klíčová aktivita KA14

(společně s KA č. 12) Propagace principů DM mezi širokou veřejnost
Výstupy:
- tiskové konference pro media (NRZP)
- odvysílání vyrobených spotů v ČT v rámci antidiskriminační kampaně (NRZP)
- cyklus článků pro časopis KOMORA (HK ČR)
- prezentace tématu „diverzita“ na konferencích a seminářích pořádaných VŠ
(vč. vlastních akcí OU a VŠB-TU)
- prezentace tématu „diverzita“ v Českém rozhlase a České televizi
Zodpovídá: CVIV
Zúčastní se: CVIV (T. Molatová, T. Sokolovský, P. Löffelmann), NRZP
(B. Miškovská, V. Krása), HK ČR (M. Vokurka), RPIC (Z. Karásek), OU (Z. Telnarová), VŠB-TU
(D. Bauerová)
Termín: od 8/2010 – 3/2011
Tato klíčová aktivita byla splněna dle harmonogramu. Všechny výstupy této klíčové
aktivity naleznete v záložce „Publicita“.

Klíčová aktivita KA15

Zřízení a provozování webových stránek projektu
Výstup: Vytvoření a průběžná aktualizace webové stránky projektu, do které budou průběžně
přispívat všichni partneři
Zodpovídá: CVIV (L. Šenk)
Zúčastní se: CVIV (T. Sokolovský, L. Dulaiová, T. Molatová, P. Löffelmann), OU (Z. Telnarová),
NRZP (B. Miškovská), HK ČR (M. Vokurka), RPIC (Z. Karásek), VŠB-TU
(D. Bauerová) + zahraniční partneři projektu (Equalizent, RWTÜV)
Termín: 1. 9. 2009 - 30. 11. 2011
Tato klíčová aktivita je plněna dle harmonogramu.

