
 

 

 

Informace o projektu 

Název projektu Career Moves 

Název organizace Career Moves 

Rok založení 2009 

Krátký popis Career Moves je online platforma, která dává 

osobám s postižením rovné příležitosti ucházet se o 

zaměstnání. 

Web http://www.careermoves.at/de/home 
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Sociální problém, který projekt řeší 

V čem spočívá? Jaké jsou příčiny problému?  

V Rakousku je okolo 15 % osob se zdravotním postižením a pouze 30 % z nich je aktivních na trhu 
práce. Stát musí na podporu těchto osob vynakládat miliony eur. Firmy mají obavy ze 
zaměstnávání většího počtu osob s postižením, přestože jim chybí kvalifikovaní zaměstnanci. 
Podniky i veřejnost se mnohem více zaměřují na omezení osob s postižením a ignorují jejich 
schopnosti a kompetence. V chudobě žije téměř 13% z nich.  

 

Je problém něčím unikátní pro daný region / zemi nebo se dá předpokládat, že obdobný se řeší i v 

ČR? 

V České republice má okolo 10 % populace zdravotní postižení. Lidem se zdravotním postižením se 
poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Úřad práce ČR může poskytnout příspěvek 
zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa a příspěvek na částečnou úhradu 
provozních nákladů tohoto chráněného pracovního místa. 

 

Popis cílové skupiny 

Popis cílové skupiny, jak je velká, je něčím unikátní pro danou zemi/ region? 

V Rakousku je přibližně 1,3 milionů osob s postižením. Podle WHO má okolo 10 - 15% celosvětové 
populace zdravotní postižení.  

 

Jaký je aktuální zásah při stávajícím rozsahu poskytovaných služeb/produktu (jak velkou část cílové 

skupiny aktuálně projekt obsluhuje)? 

Od založení v roce 2009 Career Moves obsadila více než 14 tisíc volných pozic (údaj z roku 2014).  

 

Na jakém území problém řešíte? 

Rakouská republika 
 
 

 

 

 

 



 

Popis řešení 

V čem spočíva řešení (key features)? 

Career Moves pracuje na vizi spravedlivé a bezbariérové společnosti. Organizace propojuje 
zaměstnavatele a budoucí zaměstance na základě jasně daných pravidel. Cílem organizace je, aby 
lidé se zdravotním postižením mohli být zaměstnaní a současně se jejich kolegové s nimi naučili 
normálním způsobem komunikovat.  
 

 

V čem vidíte hlavní benefity, které vaše řešení přináší cílové skupině? 

Výhody spočívají v samotném portálu a v navazujících službách. Každá firma nebo podnikatel si 
mohou předem určit, zda chtějí zaměstnat osoby se zdravotním postižením a získají všechny 
podstatné informace, jak v tomto případě postupovat. Lidé, kteří mají zdravotní postižení se 
nemusí obávat pohovorů a vyhledávají konkrétní pracovní místa, která jsou určena pro osoby se 
zdravotním postižením. Mají možnost se tak mnohem více soustředit na své schopnosti a znalosti, 
nežli na znevýhodnění. Podpora, která je oběma stranám poskytována, eliminuje strach z 
kontaktu, jak u zaměstnanců, tak i firem.  

 

Krátká historie projektu 

Popis historie projektu v letech 

2009 vznik organizace Career Moves 
2014 DisAbility Performance Austria (DPA) poskytující konzultace pro firmy (Co-Founder Gregor 
Demblin and Sandra Edelmann) 
 
 

 

Tato studie byla vypracována na základě veřejně dostupných informací.  

 


