Nagrada „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ za 2017. godinu
Kategorija: Mikro poduzetnik

ZAGREB, 9. travnja 2018. godine – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom (ZOSI, www.zosi.hr), u suradnji s partnerima te uz podršku Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava, ponovno pokreće dodjelu nagrada poslodavcima koji posebnu pozornost
pridaju zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nagradom se žele istaknuti poslodavci s pozitivnim
praksama i iskustvima u zapošljavanju osoba s invaliditetom te se želi postići da se zapošljavanje
osoba s invaliditetom stavi u pozitivan kontekst ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada na osnovi
specifičnih znanja i vještina.
Zajedno sa SOIH – Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, portalom Moj Posao te Institutom za razvoj tržišta
rada bit će dodijeljene nagrade u 6 kategorija: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji
poduzetnici, veliki poduzetnici, poslodavac iz državnog i javnog sektora te primjer dobre prakse. U
krug potencijalnih dobitnika nagrada kvalificirala su se 23 poslodavca iz 14 gradova.
U kategoriji mikro poduzetnika, kao potencijalni dobitnici su odabrane tvrtke Sfera Visia j.d.o.o.,
Eight dots j.d.o.o. iz Zagreba, Punkt d.o.o. iz Pule te Hedona d.o.o. iz Križevaca.
Socijalno poduzeće Hedona d.o.o. osnovala je Udruga invalida Križevci u proljeće 2013.godine, u
sklopu projekta „Chocolateria Cris“ – križevačka čokolaterija. Osnovna djelatnost tvrtke je
proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina. Tvrtka je prisutna na hrvatskom tržištu kroz razne
prodajne kanale, a ono što je razlikuje od svih drugih poduzeća jest činjenica da se radi o socijalnom
poduzeću u kome većinu zaposlenih čine osobe s invaliditetom. Sva ostvarena dobit reinvestira se u
zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija i njihovog zadovoljstva, u otvaranje novih radnih mjesta i
u tehnološki razvoj poduzeća kao i dopunu novih djelatnosti.
Sfera Visia j.d.o.o. je tvrtka koja zapošljava slijepe i slabovidne osobe. Njihova je vizija postići lidersku
poziciju u stvaranju novih ideja za integraciju i rehabilitaciju slijepih i slabovidnih osoba. Kao svoju
misiju zadali su si stvaranje boljih uvijete za zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba. Najpoznatiji
projekt tvrtke je „Sapun s točkicama“. Riječ je o ručno rađenim proizvodima slijepih i slabovidnih
osoba. Sapun s ispupčenim točkicama, koje podsjećaju na Brailleovo pismo, je kako prepoznatljiv
tako i simbolizira slijepe i slabovidne osobe. Sami za sebe kažu da je Sfera Visia centar ideja u kojem
stvaraju okruženje koje prepoznaje vrline i prednosti svakoga člana tima.
Tvrtka Eight dots j.d.o.o. izrasla je iz Zadruge Relax čija je osnovna djelatnost bila pružanje usluga
masaže. Zapošljavaju slijepe i slabovidne osobe i gotovo sve zaposlene osobe su osobe s
invaliditetom. Tvrtka vodi salon za masažu i pružaju usluge masaže. Većina zaposlenih su u tvrtku
došli iz Zadruge Relax. Ističu da u svom poslu žele biti najbolji na tržištu i ne smeta im zdravo, tržišno
nadmetanje. Svi imaju stalne klijente s kojima rade već godinama. To im je, kako kažu, najbolje
jamstvo vrijednosti i kvalitete. Ovisno o mogućnosti, kako prostora, tako i kadrova, nastojat će se
proširiti i povećati svoje kapacitete.
Punkt d.o.o. je tvrtka koja je nastala kako bi generirala radna mjesta za osobe s invaliditetom u
području ugostiteljstva i, u budućnosti, poljoprivrede. Sami za sebe kažu da su društveno poduzeće
koje u cijeloj Istarskoj županiji želi zapošljavati isključivo osobe s invaliditetom i druge teško zapošljive
osobe. Defektologinja po zvanju i zanimanju, vlasnica tvrtke je uočila problem osoba s invaliditetom
koje završe formalno obrazovanje, ali nemaju gdje obaviti praksu i pronaći posao. Kako sama kaže,

željela je osobama s invaliditetom i teško zapošljivim osobama omogućiti da u praksi steknu znanja i
iskustvo koje će ih osposobiti za tržište rada.

