
Co je „personální audit“?
• šetření ve firmě, jehož výsledkem je návrh řešení plnění zákonné 
  povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
• krok směrem k tomu, aby se firma stala společensky odpovědnou 
  v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• v současnosti bezplatná služba pro firmy a zaměstnavatele  
  v Plzni a okolí

Jak probíhá?
• seznámení se s potřebami firmy a dojednání průběhu auditu  
  s odpovědnými pracovníky firmy (nejčastěji personální oddělení)
• konzultace o prioritách, možnostech a cílech firmy v oblasti 
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
• zjištění stávajícího stavu plnění zákonné povinnosti zaměstnávat 
  osoby se zdravotním postižením
• prohlídka firmy, získání informací o chodu firmy, o činnostech  
  a pozicích ve firmě
• šetření u klíčových zaměstnanců (dotazník, interview)
• vyhotovení, předání a prezentace výstupu průzkumu

Jaký je výstup?
• analýza stávajícího stavu firmy v oblasti zaměstnávání osob  
  se zdravotním postižením
• v krátkodobé perspektivě návrh pracovních pozic a náplní práce, 
  které by mohly vykonávat osoby se zdravotním postižením, 
  včetně finanční kalkulace nákladů
• návrhy střednědobých strategií ke společensky zodpovědnějšímu 
  postoji v této oblasti

Kdo průzkum provádí?
• průzkum provádí tým max. tří konzultantů, popř. spolupracovníků 
  Pratety, se zkušeností v oblasti podporovaného zaměstnávání 
  osob se zdravotním postižením
• Prateta o.s. je nevládní nezisková organizace, která vznikla  
  v Plzni na jaře 2007 z iniciativy vedoucích pracovníků Ledovce, o.s.,  
  Možností tu jsou o.p.s. a Diakonie ČCE – střediska Plzeň jako  
  specializovaný subjekt pro podporu zaměstnávání osob se  
  zdravotním postižením; zakladatelé v minulosti iniciovali  
  projekty typu APZ (agentura podporovaného zaměstnávání)  
  v Plzni a Rokycanech, tréninková kavárna a čajovna Kačaba,  
  noviny U nás to jde apod.
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