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Stručná charakteristika projektu 

 

Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti partnerů sociálního dialogu v 
České republice. Toho projekt dosahuje zvýšením informovanosti a znalostí zaměstnanců a zvýšením 
kapacity zástupců zaměstnanců.   

Projekt vytváří nový informační, komunikační a vzdělávací nástroj sociálního dialogu: integrovaný 
informační systém iPodpora. Systém zvýší informovanost zaměstnanců ČR v oblastech, které mají zásadní 
význam pro jejich pozici a konkurenceschopnost na trhu práce.   

Systém: 
1. Poskytne zaměstnancům komplexní informace a služby umožňující orientaci na trhu práce, ochranu práv 
v pracovněprávních vztazích, profesní rozvoj a účast na sociálním dialogu, v přístupné a atraktivní formě 
(modelová řešení, krizové scénáře). 

2. Zajistí dostupnost informací pro zaměstnance zvýšeně ohrožené zneužitím či vyloučením z trhu práce (z 
důvodu nízké kvalifikace a počítačové gramotnosti, vyššího věku, péče o děti či osobu blízkou, cizí st. 
příslušnosti). 

3. Sjednotí a propojí roztříštěné informační nástroje žadatele a partnera. 

4. Vytvoří nové služby a aplikace pro efektivní řízení, administraci a distribuci informací v organizacích 
žadatele a partnera. 

5. Zajistí sdílení klíčových dat, zdrojů a aplikací napříč subjekty sociálního dialogu. 

6. Zajistí efektivní komunikaci žadatele a partnera s vlastními a potenciálními členy. 

7. Vytvoří chybějící moderní statistické databáze v oblasti sociálního dialogu.           



 
 
 

8. Umožní společnou a sjednocenou tvorbu politik a legislativních návrhů. 

9. Umožní prosazování národních zájmů zaměstnanců v rámci EU.  

Informační systém bude dostupný celostátně (webové stránky, veřejně přístupné kiosky, aplikace pro 
mobilní telefony a tablety).  

Projekt zvýší odborné kompetence 1300 zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacího programu Ochrana 
práv v pracovněprávním vztahu a informačního materiálu Průvodce zaměstnance jeho právy.   

Projekt předkládá a realizuje Asociace samostatných odborů. Partnerem projektu je ČMKOS.  

 

KONTAKT: 
Asociace samostatných odborů 
Tyršova 6, 120 00 Praha 2 
Tel.: +420 222 716 490 
Fax: +420 222 711 963 
E-mail: info@ospzv-aso.cz    
 
 
 


