Když do sebe
zapadá rodina
a zaměstnání

Program pro rozvoj prorodinné
orientace ve firmách
Audit rodina a zaměstnání podporuje slaďování rodinného
a pracovního života
Vážení čtenáři, pokud jste ještě nezaregistrovali nový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR na podporu slaďování rodinného a pracovního života, rádi vám ho v několika následujících
řádcích představíme. Ať už jste přímo zodpovědní za spokojenost zaměstnanců na pracovišti či
máte vliv na rodinnou politiku firmy, ve které pracujete, Audit rodina a zaměstnání vám nabízí
možnost, jak pomoci zaměstnancům nalézt cestu k harmonizaci práce a rodiny a vaší firmě k vyšší ekonomické prosperitě.
Audit rodina a zaměstnání je v zahraničí osvědčeným nástrojem, který využívají společnosti k optimalizaci prorodinné personální politiky. Jeho účelem není kontrola současného stavu zavedených opatření v organizaci s předem danou normou, ale naslouchání potřebám zaměstnanců
a následná tvorba realizačního plánu opatření, díky kterým pak společnost lépe prosperuje. Jak
vyplývá z výzkumů, které probíhají v auditovaných společnostech např. v Německu, realizace
opatření vždy velmi pozitivně ovlivňuje klima a tím i výkonnost spolupracovníků v organizaci.

Proč se zapojit / Co auditem vaše firma získá
Rozvojem prorodinné orientace / strategie vaše firma:
zvýší svou společenskou prestiž / vylepší své postavení na veřejnosti,
docílí vyšší motivace a spokojenosti svých zaměstnanců,
zvýší svou konkurenceschopnost,
sníží fluktuaci zaměstnanců a s ní spojené náklady na zapracování
nových spolupracovníků,
• zvýší kvalitu uchazečů o zaměstnání,
• zlepší produktivitu práce,
• urychlí návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené a navýší
počet těch, kteří se po jejím ukončení vrátí zpět do firmy.
•
•
•
•

Jak audit probíhá
Na začátku podepíše společnost smlouvu s MPSV ČR a audit je zahájen. Pro firmu je nepochybně důležité, že ji po celou dobu provází poradce, odborník na personální strategie a slaďování
pracovního a rodinného života, který plní úlohu průvodce auditem. Ten je také tím, kdo spolu s pracovní skupinou vytváří Realizační plán, tedy plán prorodinných opatření, která hodlá
společnost implementovat. Na základě Realizačního plánu pak hodnotitel, externí specialista,
který posuzuje přiměřenost a dostatečnost navržených opatření, doporučí společnost k udělení
Základního certifikátu, který potvrzuje, že se společnost úspěšně zapojila do projektu a pracuje
na vytváření podmínek umožňujících zaměstnancům lépe sladit pracovní a rodinný život. Od
podepsání smlouvy má společnost čtyři měsíce na vytvoření plánu opatření. Následuje období
osmnácti měsíců, během kterých navrhovaná opatření zavádí do praxe. Pokud se jí podaří splnit
všechny důležité body plánu, je jí propůjčen Plný certifikát Auditu rodina a zaměstnání. Zařadí se
tak mezi firmy přátelské rodinným potřebám zaměstnanců a potvrdí společenskou zodpovědnost
vůči svým zaměstnancům. Certifikát propůjčuje MPSV ČR na jeden, nebo tři roky. Na jeden
rok získá certifikát společnost, která se rozhodne pro ukončení auditu. V opačném případě má
společnost možnost vypracovat realizační plán na další tři roky, a získat tak Plný certifikát právě
na následující období tří let.

Kdo se na auditu podílí
Kromě již zmíněného poradce, hodnotitele a MPSV ČR jako udělovatele certifikátu se na auditu
podílí především pracovní skupina složená ze zaměstnanců společnosti. Tato skupina musí být
reprezentativním vzorkem pracovníků s ohledem na věk, rodinný stav a pracovní zařazení. Na
auditu se tak vždy podílí všichni zaměstnanci bez ohledu na postavení ve firmě.

Jak se do Auditu rodina a zaměstnání zapojit
Do auditu se může zapojit jakýkoliv typ podniku, firmy či instituce, který působí v libovolném oboru výrobní či nevýrobní sféry nebo služeb. Jediným omezením je počet zaměstnanců, kterých musí
být nejméně pět. Samotné přihlášení se do auditu je velmi jednoduché. Na webových stránkách
www.auditrodina.eu stačí v hlavní nabídce otevřít kolonku „Přihlašovací formulář“, vyplnit několik základních informací a odeslat (nezávaznou) přihlášku. V případě zájmu je možné požádat
o osobní návštěvu zástupce realizačního týmu, který zodpoví případné dotazy přímo ve firmě.
Těšíme se na spolupráci!
Realizační tým Auditu rodina a zaměstnání.

www.auditrodina.eu

