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Projekt Tender 
 

Počet osob se zdravotním 

znevýhodněním, které 

mají práci, roste i v době 

ekonomického růstu jen 

velmi pomalu. Projekt 

TENDER vychází ze zjištění, 

že pracovních příležitostí 

je na trhu více. Nabízí 

řešení ve webové aplikaci 

TENDER, která bude volně 

dostupná pro 

zprostředkovatele 

zaměstnání. 

Standardizované 

formuláře umožní vkládání 

profilů uchazečů a 

párování s nabídkou 

pracovních míst 

zaměstnavatelů. 
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WEBOVÁ APLIKACE  
 

Pro všechny zaměstnavatele je důležité nalézt schopný a zkušený 

personál, na který se může spolehnout.  

Stejně jako všichni zaměstnanci mohou i osoby se zdravotním postižením 

přinést na pracoviště celou řadu dovedností a schopností.  Existuje řada 

podpor, které jim mohou pomoci najít a udržet si zaměstnání.  

Pracujeme na vývoji nástroje, který pomůže zprostředkovatelským 

organizacím usnadnit tento zápas. 

 

Webová aplikace TENDER propojuje poptávkou na trhu práce a nabídku 

pracovní síly osob se zdravotním znevýhodněním, zejména těch, pro které 

je obtížné nalézt vhodné zaměstnání.   
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Partneři Projektu

 
 

JKVG  
(Belgie) 
  

Euroface Consulting 

(Česká republika) 

 

Siglo22 

(Španělsko)  

 

Consorzio social Lab  

(Itálie) 

 

Pro Work  

(Nizozemsko) 
 

KICK-OFF MEETING 
 

První mezinárodní setkání partnerů projektu Tender se konalo 21. 

listopadu 2019 v nizozemském Burgh-Haamstede. Setkání hostila 

organizace Pro Work (www.pro-work.nl) a  byla příležitostí zahájit 

projekt za přítomnosti všech partnerů. 

Partneři si vyměnili informace a zkušenosti v oblasti pracovní nabídky 

pro zdravotně postižené a konstatovali, že inzerce volných pracovních 

míst je pro handicapovaného člověka nevyhovující, většinou jsou nároky 

nastavené tak vysoko, že člověk s postižením na ně vůbec nebude 

reagovat. Přitom se zaměstnavatelé po celé Evropě potýkají s 

nedostatkem pracovní síly. Pokud by slevili ze svých nároků, mohli by 

přilákat a získat oddané zaměstnance. Na druhou stranu, zdravotně 

postižená osoba potřebuje podporu a pomoc reagovat na nabídku 

volných pracovních míst. Chceme proto vytvořit nástroj, ve kterém 

spárujeme volná místa a kandidáty s pomocí zprostředkovatelského 

poradce, který zná potenciál kandidáta, a pomůže zdravotně 

postiženým uchazečům o zaměstnání. 

 

 

 

 

 

 

 

Naleznete nás na Facebooku: https://www.facebook.com/tendereuproject/ 

 

https://www.facebook.com/tendereuproject/

