
 

O2 A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP  

Petra ŠEBO  

O2, Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4, petra.sebo@O2.com   

 

Naše společnost nabízí rovné příležitosti, proto se v roce 2014 rozhodla více věnovat zaměstnávání lidí se 

zdravotním postižením. A to nejen v případě vlastní firmy, ale nabízí pomoc lidem se sluchovým postižením 

pomocí své linky Hovor pro neslyšící při hledání uplatnění i v jiných společnostech. 

 

  Součástí strategie naší společnosti je i to, aby sluţby a produkty byly dostupné všem zákazníkům bez 

rozdílu potřeb. Stejně tak chceme nabízet rovné příleţitosti na trhu práce. Proto jsou všechny naše pozice 

otevřené i uchazečům s postiţením.  

  Protoţe problematika zaměstnávání osob je v České republice poměrně sloţitá, jsou naše 

aktivity v této oblasti široké. Edukujeme vlastní zaměstnance, motivujeme stávající kolegy, aby se nebáli 

ke statusu přihlásit. Pravidelně inzerujeme naše pozice na webových stránkách Konta bariéry. Rovněţ 

oslovujeme zájemce o práci přes portál Helpnet nebo přes různá specializovaná média.   

Na našich webových stránkách www.chcidoo2.cz  jsme umístili sekci, kde zájemci o zaměstnání 

z řad OZP najdou kontakt na konkrétní osobu, s níţ mohou řešit podrobnější dotazy či získat další 

informace. Pravidelné konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou jsou pro nás 

samozřejmostí. Ţivotopisy uchazečů si ukládáme i k pozdějšímu vyuţití.  

Osoby se zdravotním postiţením mohou reagovat na jakoukoliv z námi otevřených pozic, která 

odpovídá jejich profilu. Na podrobnosti ohledně specifik daného postiţení se lze doptat konkrétně v reakci 

na danou pozici.   

Uchazečům se sluchovým postiţením s hledáním práce pomáhá i naše linka Hovor pro neslyšící. 

Operátoři pomohou s přípravou ţivotopisu, průvodního dopisu i odpovědí na inzerát. Stačí je kdykoliv 

oslovit. Kterýmkoliv z nabízených komunikačních kanálů. Kromě toho linka nabízí i některé další novinky, 

od července 2013 rozšířila své komunikační kanály o kanál Skype, který se zařadil mezi často vyuţívané 

kanály jako je ICQ, SMS. Nejoblíbenější formou komunikace je online komunikace přes aplikace Tex mee 

a ICQ, nejfrekventovanějším kanálem zůstává E-mail.  

V roce 2013 linka odbavila 1000 poţadavků ohledně zaměstnání. Pomáháme neslyšícím 

s komunikací s potenciálními zaměstnavateli, domlouváme pohovory na pracovní pozice jako jsou IT 

specialista, obsluha vstříkolisu, doplňovač mléka, uklízečka, úklid na letišti Václava Havla, dělník 

obuvnické výroby, vysekávač usní, brigádník v Datartu, kuchař/ka, obsluha prádelny, ale také zajišťujeme 

komunikaci se stávajícím zaměstnavatelem ohledně pracovní neschopnosti a s úřady práce.  

Specialisti linky se snaţí o srozumitelnost komunikace a rychlost odbavení, k čemu přispěla 

náročná výměna PC techniky celého call centra v lednu 2014. Čerstvou novinkou roku 2014 je rozšíření 

databáze uţivatelů linky o krizové kontakty u neslyšících a nedoslýchavých uţivatelů linky. Zaregistrovaní 

uţivatelé mají moţnost zaţádat o vloţení své adresy a kontaktu na osobu blízkou v případě krizové situace 

(nevolnosti, napadení, policie, hasiči, záchranná sluţba). V krizové situaci často není čas na dotazování se 

na adresu bydliště nebo nás oslovuje policie při dopravních nehodách, kde účastníkem je neslyšící, se 

ţádostí o adresu bydliště či kontakt na osobu blízkou. Linka je k dispozici nonstop, 24/7.  

O2 Hovor pro neslyšící do zahraničí poskytuje neslyšícím či nedoslýchavým moţnost volání i do 

celého světa. Operátoři linky jsou jazykově vybaveni a komunikace se zahraničím probíhá v AJ, NJ, RJ, ŠJ. 

Neslyšícímu překládají komunikaci do českého jazyka. V minulém roce jsme odbavili hovory do těchto 

zemí: Slovensko, Moldávie, Nizozemí, Srbska, Polska. Ve většině případů se jednalo o kontaktování úřadů 

v dané zemi, odpovědi na inzeráty, rezervace hotelů nebo i nepředpokládaná ztráta kufrů na letišti. 

S nastupující sezónou cestování očekáváme zvýšený zájem o tuto sluţbu 

 

http://www.chcidoo2.cz/


 

Obr.1: Kariérní web chcidoo2.cz  

 

 

Obr.2: Obsahuje i sekci pro OZP 

 

 

 



 

Obr.3: Schéma sluţby Hovor pro neslyšící (najdete na stránkách www.o2myslimena.cz) 
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Obr. 4: Hovor pro neslyšící do zahraničí 

 

 


