Tisková zpráva:
V soutěži „Firma pro rodinu“ veřejnost ocenila zaměstnavatele za pro-rodinná opatření.
Praha, 7. 4. 2014. Vítězné trofeje z druhého ročníku soutěže si odnesou zaměstnavatelé z neziskové
sféry, brněnská Lipka a Centrum Kašpar z Liberce. O cenu „Firma pro rodinu“ se roce 2013/2014
v Jihomoravském a Libereckém kraji ucházelo celkem 16 zaměstnavatelů.
Vítězství v Jihomoravském kraji připadlo školskému zařízení environmentálního vzdělávání Lipka
Brno, které získalo přes 1000 hlasů od svých sympatizantů. V Libereckém kraji, zvítězilo Centrum
Kašpar s 917 hlasy. Obě organizace poskytují svým zaměstnancům- rodičům benefity, např. v podobě
uzpůsobení pracovní doby, nebo možnosti chodit na pracoviště i se svými dětmi. V případě odchodu
na mateřskou dovolenou plánují oba vítězní zaměstnavatelé pozvolný návrat rodičů zpět do práce a
snaží se jim vyjít vstříc i v individuálních požadavcích. V Centru Kašpar nabízejí chůvy pro jednorázové
hlídání např. v případě nemoci dítěte a navíc pomoc při péči o starší rodiče, která je zaměřena na
zaměstnance hlavně z tzv. sendvičové generace.
Soutěž Firma pro rodinu má osvětový charakter a je plně otevřena veřejnosti. Nominovat
zaměstnavatele i hlasovat pro jednotlivé přihlášené, mohl v uplynulých ročnících kdokoli. V rámci
nominace bylo nutné uvést opatření, kterými společnosti přispívají ke slaďování práce a rodiny svých
zaměstnanců. Hlasy v soutěži pak získávaly díky svým příznivcům.
„Chceme blahopřát vítězným zaměstnavatelům a také zaměstnancům ze školského zařízení
environmentálního vzdělávání Lipky a Centra Kašpar. Blahopřání ale patří vlastně všem
nominovaným, kteří se snaží vycházet rodičům vstříc. Mezi nimi jsou organizace např. Singing rock,
Moravské naftové doly, Nadace Partnerství, Chemila Hodonín, Agro Český ráj a další, kteří provozují
firemní školku nebo podobná zařízení, a pomáhají tak rodičům při návratu do zaměstnání. Svým
přihlášením a deklarací vstřícného přístupu mohou inspirovat rodiče a další zaměstnavatele a za to
jim patří náš dík,“ uvedla Karolina Nedělová, předsedkyně sdružení Prostor pro rodinu,o.s., které
soutěž pořádá v rámci evropského projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u
zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ v Operačním programu lidské zdroje a
zaměstnanost.
Projekt a soutěž „Firma pro rodinu“ (www.firmaprorodinu.cz)probíhá pod záštitou starosty města
Semil a poslance PSP ČR Mgr. Jana Farského a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.
Prostor pro rodinu,o.s. je nezisková organizace, která vznikla v r. 2008 na podporu rodin s dětmi a
slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí v Libereckém, Jihomoravském kraji
a v Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a
předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Od roku 2012 spolupracuje se
zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti. www.prostorprorodinu.cz

