Z a s t u p i t e l s t vo K r a j e V y s o č i n a

Zásady
Zastupite lstva Kraje
e Vysočina
pro
o udělení ceny
Podnik
k přátelský
ý rodině

ze dne 9. 9. 2014

č. 07/14

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny „Podnik přátelský rodině“ (dále jen
„Zásady“).
Čl. 2
Popis ceny
(1)

Cenu „Podnik přátelský rodině“ (dále jen „Cena“) uděluje Kraj Vysočina
zaměstnavatelům působícím v Kraji Vysočina, kteří ve své personální politice sledují
problematiku slaďování pracovního a rodinného života a v praxi podporují své
zaměstnance při hledání rovnováhy v těchto dvou oblastech (dále jen „Podnik“).

(2)

Cílem udělování Ceny je zvýšení povědomí o problematice slaďování práce a rodiny
mezi Podniky, zaměstnanci a širokou veřejností a zvýšení prestiže Podniků
orientujících se na tuto problematiku. Udělováním Ceny podporuje Kraj Vysočina
zavádění a realizaci principů příznivých podmínek pro naplňování prorodinné politiky
v duchu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2016.
Čl. 3
Kategorie

(1)

Cenu uděluje Kraj Vysočina Podnikům, které působí na území Kraje Vysočina, jejichž
sídlo se nachází na území Kraje Vysočina, a to bez ohledu na právní formu.

(2)

Cenu uděluje Kraj Vysočina ve třech kategoriích. Určujícím kritériem pro zařazení
Podniku do příslušné kategorie je počet zaměstnanců v Podniku. Dle počtu
zaměstnanců v Podniku je Cena udělována v následujících kategoriích:
a) Malý podnik (do 25 zaměstnanců),
b) Střední podnik (26-250 zaměstnanců),
c) Velký podnik (nad 250 zaměstnanců).
Čl. 4
Logo Ceny

V rámci mediální kampaně uskutečňované během vyhlášení Ceny, v jejím průběhu a při
slavnostním předání Ceny bude použito logo soutěže Podnik přátelský rodině.
Čl. 5
Pravidla k udělení Ceny
(1)

Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina jednou za dva roky.

(2)

V každé kategorii budou oceněny nejvýše 3 Podniky v pořadí 1., 2. a 3. místo.

(3)

Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje diplomem, který obsahuje název Ceny,
kategorii, pořadí umístění, název Podniku a rok jejího udělení. Dále se osvědčuje
samolepkou na dveře, obsahující název Ceny a rok jejího udělení.

(4)

Udělení Ceny za 1. místo je spojeno s předáním věcného daru o jehož poskytnutí, výši
a podobě rozhodne příslušný orgán kraje.

(5)

Ceny oceněným předávají zpravidla členové odborné komise.
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(6)

Slavnostní předání Ceny vítězným podnikům bude spojeno zpravidla s oslavami Dne
rodiny a proběhne zpravidla během měsíce května daného roku.

(7)

Na udělení ceny nevzniká právní nárok.
Čl. 6
Pravidla nominace a vyhodnocení výsledků

(1)

Podniky se mohou přihlásit do soutěže odesláním vyplněného dotazníku, a to vždy od
vyhlášení soutěže do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla soutěž vyhlášena.
Dotazník lze odeslat elektronicky nebo v listinné podobě. Rozhodné je datum doručení
dotazníku.

(2)

Dotazník vč. návodu na vyplnění bude k dispozici na www.kr-vysocina.cz (elektronická
forma). V listinné podobě lze vyplněný dotazník zaslat na adresu: Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky, Žižkova 57,
587 33 Jihlava. Obálku je třeba označit heslem „Podnik přátelský rodině“.

(3)

Dotazník budou tvořit otázky členěné do následujících oblastí:
a) flexibilní formy organizace práce,
b) personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců,
c) oblast péče o zaměstnance s rodinami, na MD/RD, podpora péče o děti a další
rodinné příslušníky,
d) firemní kultura s ohledem na slaďování rodinného a pracovního života.

(4)

Zpracování a vyhodnocení dotazníků dle Metodiky pro vyhodnocení zajistí Odbor
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OSV“) prostřednictvím
odborné komise, a to vždy do 30 dnů ode dne uplynutí termínu dle Čl. 6 odst. 1 těchto
Zásad.

(5)

Pro zpracování a vyhodnocení dotazníků bude vytvořena odborná komise v tomto
složení:
a) 2 členové Rady Kraje Vysočina,
b) 1 zástupce Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky,
c) 2 zástupci podnikatelského sektoru,
d) 2 zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Odbornou komisi schvaluje Rada Kraje Vysočina.

(6)

Vyhodnocení dotazníků a návrh na určení vítězných Podniků předloží OSV příslušným
orgánům kraje do 4 měsíců ode dne uplynutí termínu dle Čl. 6 odst. 1 těchto Zásad.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina.

(2)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.

(3)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 9. 2014 a
schváleny usnesením č. 0456/05/2014/ZK
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V Jihlavě, dne 9. 9. 2014

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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