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Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 zná své vítěze
Tisková zpráva, Praha, 3. listopadu 2020

9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Praze vyvrcholil v úterý 3. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a to formou internetové videokonference. 
Zástupcům zaměstnavatelů, kteří v letošním ročníku získali 1. až 3. místo, poděkovala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, ředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Pavla Baxová a Julie Borovcová z Asociace společenské odpovědnosti, která byla hlavním partnerem letošního ročníku soutěže.
Vítězem 9. ročníku soutěže se stala firma Pilulka Lékárny a.s. Druhé místo získala IKEA Česká republika, s.r.o. a na třetím místě se umístily Montessori školy Andílek – mateřská a základní škola, o.p.s. Gratulujeme!
„Do letošního ročníku soutěže bylo v Praze nominováno celkem 40 firem a až na jedinou výjimku se jednalo o firmy fungující na otevřeném trhu práce,“ řekla Anna Kaucká, koordinátorka letošního ročníku soutěže a specialistka na spolupráci se zaměstnavateli v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi.
Cílem soutěže Stejná šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se zdravotním znevýhodněním zaměstnávaly. 
9. ročník soutěže proběhl pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hl. m. Praha.
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Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. je nevládní nezisková organizace, která podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.
Webové stránky: www.rytmus.org
Facebook: www.facebook.com/rytmusops

