Kraj Vysočina ve spolupráci
s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina
vyhlašuje 1. ročník soutěže

Podnik přátelský
rodině 2014
Pomáháte svým zaměstnancům
zvládat práci i rodinu?
Usilujete o to, aby vaši
zaměstnanci byli výkonnější,
ale také spokojení a loajální?
Zaslouží si „váš“ podnik ocenění
v této oblasti?
Zúčastněte se prestižní soutěže.

Staňte se vzorem
pro ostatní!
Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území Kraje Vysočina,
kteří se ve své personální politice aktivně zabývají problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců.
Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014.
Stačí vyplnit a odeslat soutěžní dotazník uveřejněný spolu s pravidly
na www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.
Vyhlášení vítězů se uskuteční v květnu 2015.

Tato soutěž je organizována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky
příspěvkových organizací kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238, který je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

SOUTĚŽ „PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ“
Kraj Vysočina chce vyhlášením soutěže dát základy nové tradici, jejímž smyslem
bude zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají takové
přístupy do strategií ﬁremní kultury svých podniků. Podobné soutěže u nás
i v zahraničí potvrzují, že tam, kde se daří zavádět takové
strategie, jsou zaměstnanci spokojenější, snižuje se
jejich stresová zátěž a jsou výkonnější.

Nejen, že takový podnik je pro okolí atraktivním
zaměstnavatelem, ale znamená to pro něj
i zřejmé ekonomické přínosy:
• snížení absence pracovníků z důvodu
nemoci
• snížení ﬂuktuace ( nižší hrozba odlivu
know-how odchodem pracovníků ke konkurenci)
• snížení ﬁnančních nákladů na opětovný
nábor personálu
• snížení nákladů na zaškolení a kvaliﬁkaci
nových pracovních sil
• vytváření tzv. „social label“ – značky, které
lze využít při prezentaci ﬁrmy
• zvýšení výkonnosti pracovníků ( vyšší
motivovanost k práci, loajalita k ﬁrmě)
• přínos v konkurenčním boji o kvaliﬁkovaný
odborný personál

Zveme Vás k účasti v této soutěži,
která je určena všem ekonomickým
subjektům se sídlem na území Kraje
Vysočina (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, úřady, příspěvkové
organizace obcí a kraje).
Je vyhlašována ve třech kategoriích:
• ﬁrma do 25 zaměstnanců,
• ﬁrma s 26 – 250 zaměstnanci
• ﬁrma s vyšším počtem než 250 zaměstnanců.
V každé kategorii uveřejní vyhlašovatel umístění na prvních třech
místech. Firmy na prvních místech
se stanou držiteli putovní skleněné plastiky.

Více informací naleznete na: www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Holbová, tel. 564 602 828,
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

