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Úvod 
Myšlenka zaměstnaneckého benefitu hlídání dětí 
v mimořádných situacích se u nás v Centru Kašpar 
zrodila na jaře roku 2010. Vycházela z vlastní zkuše-
nosti pracovnic centra, které mnohdy nelehkým způ-
sobem slaďovaly péči o malé děti s pracovními povin-
nostmi. Podali jsme projektovou žádost a věřili jsme, 
že budeme moci ambiciózní a neotřelou myšlenku 
vyzkoušet v praxi u prvních zaměstnavatelů. Výsled-
kem byl úspěšně schválený projekt Most k rovnováze 
mezi rodinou a kariérou, který jsme díky finančním 
prostředkům ESF a státního rozpočtu ČR začali reali-
zovat v srpnu 2011.

Navázali jsme spolupráci s pěti velkými firmami v Libe-
reckém kraji. Tyto organizace měly zájem o prosazo-
vání rodině přátelské politiky. Provedli jsme u nich 
genderový audit, neboli zhodnocení stavu rovných 
příležitostí na úrovni firmy. Jako první v regionu 
měly organizace možnost vyzkoušet zmíněný nový 
zaměstnanecký benefit. Hlavním cílem bylo podpořit 
rodiče malých dětí v jejich profesním uplatnění a roz-
šířit optiku pohledu zaměstnavatelů na možné způ-
soby podpory slaďování práce a životních rolí svých 
zaměstnaných právě prostřednictvím nabídky neo-
třelých benefitů. Šlo o bezplatné1 hlídání dětí pro 
zaměstnance a zaměstnankyně v nárazových situ-
acích např. doléčování po nemoci či v období škol-
ního volna.

1   Díky finančním prostředkům z ESF a státního 
rozpočtu ČR jsme měli možnost testovat benefit bez 
nákladů na straně zaměstnavatele.
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Jako zaměstnavatelé si jistě dokážete 
nejlépe vybavit, v jakých situacích je 
potřeba slaďování největší – může se 
jednat o období účetní závěrky, finalizaci 
projektů či zakázek, příprav na významná 
obchodní jednání a účast na nich apod. 
Představte si například, že se vaše klíčová 
zaměstnankyně připravovala 2 měsíce 
na prezentaci inovativního produktu pro 
zahraničního klienta. Z důvodu nemoci 
dítěte finalizovala přípravu doma díky 
umožnění home-office. Co se dělo dál?

a)  Nakonec na prezentaci nemohla 
odcestovat, neboť dítě stále ještě 
nebylo zcela v pořádku. Nikdo jiný 
z rodiny péči o něj nemohl zastat. 
A současně nikdo ze zaměstnaných 
neměl o produktu tolik informací, aby 
její roli u klienta zastal. Zakázku jste 
proto nezískali.

b)  Zaměstnankyně na prezentaci 
odcestovala, neboť mohla využít 
nárazové hlídání chůvou přímo 
v domácnosti. Vy jste získali zakázku 
a sklidili úspěch. Celá situace se 
obešla bez stresu na straně vaší, 
zaměstnankyně i celého týmu.

Pokud jste vybrali odpověď a), tak si toto desatero 
uložte a třeba někdy přijde čas, kdy ho rádi otevřete. 

Pokud jste zvolili odpověď b), tak doufáme, že naším 
návodem pomůžeme k úspěšnému skloubení práce 
a rodiny vám i vašim zaměstnancům.

Jestliže se rozhodnete dopřát svým zaměstnancům 
a zaměstnankyním netradiční benefit na podporu 
sladění práce s péčí o rodinu, naše metodika pro vás 
může být vstupním vodítkem. Nenabízíme bezchybný 
návod, ale spíš shrnutí našich zkušeností s pilotním 
testováním benefitu v pěti velkých organizacích v libe-
reckém regionu. Berte tedy následující stránky jako 
přehled rad a doporučení, která vám, jak doufáme, 
pomohou překonat případné nelehké začátky. Pro 
podrobnější konzultace neváhejte kontaktovat autor-
ský tým publikace. Uvítáme rovněž vaše vlastní zkuše-
nosti při vysílání chův do domácností. Jakákoli meto-
dika je totiž od toho, aby byla úspěšně překonána . 
Hodně štěstí.
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Desatero úspěšného benefitu  
aneb „jak na to“ 
Každá kuchařka je přehlednější v bodech a recept je 
lákavější, když nechybí fotografie. Protože vás chceme 
k „vaření“ nových benefitů náležitě motivovat, přiná-
šíme vám metodiku v bodovém „desateru“ doplněnou 
ilustračními fotkami. Naše ověřené recepty přinášíme 
jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům/kyním. 
Těšíme se, že se vašimi kulinářskými úspěchy následně 
pochlubíte i vy nám. 

Příjemné čtení!
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1 → Zmapujte si nabídku benefitů 
a potřeby ve firmě 
Při zavedení tohoto benefitu pomůžete zaměstna-
ným rodičům pečujícím o malé děti sladit jejich péči 
a zaměstnání. Mnoho zaměstnavatelů poskytuje svým 
zaměstnancům/kyním benefity, jakými jsou např. 
vstupenky do divadla, na sportovní zápasy, do bazénu; 
různé slevové kupony a v neposlední řadě stravenky. 

Na základě vlastní zkušenosti předpokládáme, že vět-
šinu výše jmenovaných benefitů rodiče malých dětí 
nevyužijí. Jejich největší starostí bývá, aby zabezpečili 
péči o své děti – například v době prázdnin či v době 
nemocí. Proto jsme přivedli k životu benefit určený 
právě pro tuto skupinu: zaměstnané rodiče. 

 
Pro zaměstnavatele: 

Víme, že tento benefit nepatří mezi nejlevnější, ale 
zcela jistě vám přinese nejen spokojené stáva-
jící zaměstnané, ale také zájem zaměstnanců/kyň 
nových. Značka vstřícné firmy, která myslí na potřeby 
všech svých zaměstnanců/kyň, vám zajistí pres-
tiž a konkurenční výhodu. Díky službě hlídání dětí 
zaznamenáte pokles absencí v týmu. Celkově vzroste 
spokojenost mezi zaměstnanými, neboť pro konkrétní 
jednotlivce odpadne nutnost zastupovat absentující 
kolegy a kolegyně v nárazových situacích. 

Utvořte si přehled zaměstnaneckých benefitů, které 
v současné době nabízíte. Zmapujte si poptávku po 
současných benefitech ve vaší firmě a zjistěte, o jaké 
další by měli lidé zájem. Využít můžete například 
krátký dotazníček šířený interním emailem. Tímto 
způsobem se nejlépe dozvíte, jaké potřeby mají vaši 
zaměstnaní, a kterými benefity má tudíž smysl se dál 
zabývat. Pamatujte, že benefit je benefitem, jen když je 
motivační alespoň pro úzkou skupinu zaměstnaných. 
Podstatné je identifikovat opravdový zájem.
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Řada lidí Vám při neformální 
diskusi jistě odpoví, že např. 
firemní školka je výborná 
myšlenka. Jen zlomek jich pak 
ale takový benefit skutečně 
využije, neboť vyžaduje 
určitý stupeň investované 
energie i na straně samotného 
zaměstnance/kyně, někdy 
i boj s předsudky okolí atd. 
Uvedená skutečnost souvisí 
s informačními toky ve 
firmě. Jako vedoucí firmy 
si můžete myslet, že jde 
o skvělé opatření, ale dokud 
si názor nepotvrdíte u svých 
zaměstnaných, nemáte 
povědomí o opravdovém 
zájmu.

 
Pro zaměstnance/kyně:

Mluvte se svým zaměstnavatelem, nebojte se vyjádřit 
svou potřebu, která by vám umožnila lépe plnit pra-
covní povinnosti. 

Zapojte se aktivně do procesu zjišťování potřeb 
ve vaší firmě (např. dotazníkové šetření, hodnotící 
pohovor). Každý průzkum je výrazem zájmu vašeho 
zaměstnavatele o vaši situaci. Nepřistupujte k němu 
jako k nadbytečné administrativě. 



10

2 → Zvažte formu nově zaváděného 
benefitu

 
Pro zaměstnavatele: 

Pokud vám z průzkumu potřeb vyplyne, že zaměst-
naní mají zájem o benefit usnadňující sladění práce 
a rodiny, zvažte, jaká forma je z hlediska možností vaší 
firmy optimální. Sladění životních rolí můžete podpořit 
zřízením firemní školky, ale také například příspěvkem 
na školku pro zaměstnané, speciálními dny volna pro 
rodiče malých dětí či pečující osoby, rozšířením fle-
xibilních forem práce atd. Všechny tyto nástroje mají 
sice podobný cíl, ale pohybují se ve výrazně odlišných 
hladinách nákladů pro zaměstnavatele a navíc rea-
gují na jiné zaměstnanecké potřeby. 

Velmi populární je v současné době 
například myšlenka firemní školky. Ta 
ale na rozdíl od benefitu nárazového 
hlídání prostřednictvím chův řeší zcela 
odlišné situace. I rodič, který má školku 
zajištěnou, se např. o prázdninách 
potýká s problémem zajištění péče 
o děti. A dovolenou v rozsahu 8 týdnů 
má k dispozici málokdo. Navíc většina 
školek má omezenou provozní dobu, 
která nemusí vždy odpovídat aktuálnímu 
pracovnímu vytížení zaměstnance/kyně. 
V době nárazových pracovních úkolů je 
zapotřebí setrvat v práci podstatně déle 
než do 16:30, kdy většina školek zavírá. 
Je rovněž potřeba uvědomit si, že firemní 
školka je určena pouze pro kategorii dětí 
do věku 6–7 let. Nicméně i starší děti je 
zapotřebí nárazově zaopatřit v době, kdy 
nefungují družiny či školní kluby. Firemní 
školka také neřeší dobu, kdy je dítě 
v rekonvalescenci po nemoci a nemůže 
tedy do kolektivu. V tu chvíli může být 
řešením právě příchod chůvy, která 
zabezpečí péči o děti mladší i školního 
věku, a to navíc přímo v domácnosti 
zaměstnance/kyně. 


