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Centrum Kašpar, o. s.

Občanské sdružení Centrum Kašpar vzniklo v roce 
2005 na podporu rodin, zejména rodičů malých 
dětí při návratu na trh práce. Dnes nabízí poraden-
ské služby lidem, kteří zvažují změnu své profese, 
obtížně získávají zaměstnání nebo potřebují kon-
zultovat sladění práce a rodiny. Druhou oblastí čin-
nosti je vzdělávání – tedy nabídka akreditovaných 
rekvalifikačních kurzů, Podnikatelské akademie 
a motivačních JobClubů. Jako doprovodnou službu 
nabízí Centrum Kašpar všem svým klientům a kli-
entkám hlídání dětí v herně sdružení. Tým odbornic 

a odborníků pro zaměstnavatele vytipuje a proškolí 
kandidát(k)y na obsazovaná pracovní místa. Sdru-
žení dále nabízí podporu firem na poli rovných pří-
ležitostí (nejen) žen a mužů, zejména diagnostikou 
firemního klimatu formou genderového nebo diver-
sity auditu. Centrum Kašpar pořádá workshopy pro 
zaměstnavatele na témata zaměstnanecké rozma-
nitosti a vstřícné firemní politiky, vyhlašuje soutěž 
Vstřícný zaměstnavatel a testuje ve firmách bene-
fity hlídání dětí v domácnostech a respitní asistence 
pro osoby blízké (nárazová výpomoc). (S)ladíme s Kašparem

aneb Příklady vstřícných 
firemních opatření
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Úvod

Chcete být úspěšnou, 
konkurenceschopnou 
a společensky odpovědnou 
firmou?

Je pro vás důležitá loajalita 
vašich zaměstnaných a kvalita 
odváděné práce?

Zajímá vás, jak můžete ve své 
firmě podpořit slaďování práce 
a osobního života?

Nabízíme krátký, leč návodný přehled dobrých zku-
šeností z firem v Libereckém kraji. Příběhy firem 
a organizací, pro které je vstřícný přístup k potře-
bám zaměstnanců a zaměstnankyň samozřejmostí 
nejsou zdaleka vyčerpávající, nicméně je zřejmé, že 
zásadní je v této otázce úhel pohledu – chceme-
-li vidět, že se něco daří, obvykle nedá velkou práci 
úspěchy najít. Věříme, že ve vybraných ukázkách 
najdete dostatek inspirace pro rozvoj a podporu 
rovných příležitostí a vstřícné firemní kultury. 

Uvědomujeme si, že každá firma je jiná, má svá 
specifika a potřeby vyplývající z oboru podnikání, 
a proto nečekejte komplexní návod, jak se stát 
vstřícným zaměstnavatelem. Uvádíme zkušenosti 
firem nejrůznějšího zaměření – od výrobních, přes 
státní organizace po neziskový sektor. 

V neposlední řadě chceme zdůraznit, že obraz, který 
firma o sobě vytváří je velmi důležitý pro její sou-
časné i potenciální zaměstnance a zaměstnankyně. 
Zájem o vstřícné zaměstnavatele je velký a to nejen 
mezi rodiči malých dětí, osobami tzv. sandwichové 
generace1, studujícími, ale mezi všemi, kdo potře-
bují v praxi sladit soukromou sféru s prací. 

Publikace vznikla v rámci projektu Most k rovno-
váze mezi rodinou a kariérou realizovaném Cent-
rem Kašpar, o. s. v Liberci díky podpoře Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím programu Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
V této brožuře se dozvíte, jak nahlíží a realizují sla-
ďovací kroky zaměstnavatelé. Bude-li vás zajímat 
i náhled ze strany zaměstnaných a osob samo-
statně výdělečně činných, podívejte se do naší pub-
likace (S)ladíme s Kašparem aneb Jak být (v pohodě) 
v práci i doma (viz www.centrum-kaspar.cz).

1  Sandwichová generace je generace lidí, kteří 
kromě péče o dítě řeší zároveň péči o rodiče. Ocitají 
se tak v jakémsi dvojím presu nároků spojených s péčí. 
Tato dvojí péče je v naší společnosti významně gende-
rována.
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 ↑ Vítěz soutěže vstřícný zaměstnavatel 2012 – firma Novus Česko, s. r. o. a první veřejná volba v soutěži 
Vstřícný zaměstnavatel 2012
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Slaďování a prorodinná politika ve 
firmách – možnosti firem, slaďující 
firmy
Co si představíte, když se řekne slaďování? Můžeme 
si osladit kávu nebo čaj, můžeme sladit své hudební 
nástroje anebo sladíme svůj pracovní harmono-

gram s rodinným životem, potažmo osobními 
zájmy. Nejčastěji se setkáváme s pojmem work life 
balance.

Work life balance

Jedná se o možnosti harmonizace práce a osobní 
sféry života. Koncept byl poprvé zmiňovaný v 70. 
letech minulého století a lze jej charakterizovat jako 
strategii užívání si optimální kvality života – tedy 
plnohodnotné prožívání v rámci placené práce 
i mimo ni. Zaměřuje se především na organizaci 
práce a její úpravu v souladu s osobními potřebami 
jednotlivých osob. Jak bylo prokázáno, právě úprava 
pracovního uspořádání pozitivně působí přímo i na 
výsledky organizace jako celku (myšleno zaměst-
navatele).

Je tedy zřejmé, že slaďování se týká všech. Lidé 
zaměstnaní nebo podnikající mohou slaďovat práci 
s péčí o dítě, s péčí o jiného člena rodiny nebo 
osobu blízkou, se studiem, s koníčky, s dalšími pra-
covními závazky, s aktuálním zdravotním stavem, 
se svým osobním biorytmem či mnohými dalšími 
osobními nároky nebo potřebami. Tyto potřeby se 
v čase i prostoru mohou měnit. Každopádně sla-

ďování práce a osobního života, respektive hledání 
rovnováhy mezi prací a osobním životem je konti-
nuální proces, jak na straně zaměstnavatele, tak na 
straně zaměstnaných. 
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Slaďování

Zkuste sami na vlastním příkladu promyslet a napsat 
si, jaké další aktivity či potřeby vedle práce máte 
a jak úspěšně je v tuto chvíli harmonizujete. Napadá 
vás konkrétní opatření na podporu rovnováhy mezi 
vaší prací a osobním životem? Jak je to u vašich 
zaměstnanců a zaměstnankyň? 

Máte dost času na rodinu, relaxaci, 
odpočinek od práce? 

Máte dost prostoru pro realizaci vašich 
koníčků? 

Znáte nějaké benefity nebo způsoby, jak 
slaďování podpořit? 

Máte ve svém okolí někoho, kdo slaďuje 
jinak?

Jaké formy slaďování využívá?

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že 
v mnoha případech si firmy, ani jejich zaměstnaní 
neuvědomují, co vše na poli podpory slaďování 
a rovnováhy práce a osobního života dělají. Je proto 
z našeho pohledu důležité zastavit se, chvilku se 
soustředit nebo třeba jen rozhlédnout kolem sebe 
a všímat si rozmanitosti a širokého spektra prvků 
ovlivňujících atmosféru v organizaci. V další fázi se 
můžeme zaměřit na opatření, která právě my reali-
zujeme nebo využíváme, a na opatření, která by se 
dala přenést do našeho vlastního prostředí. Většina 
zástupců a zástupkyň firem, v nichž jsme měli tu 
čest nahlédnout pod pokličku, deklaruje, že důle-
žité jsou drobné krůčky, které mají dohromady 
ohromný efekt. 
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A proč vlastně slaďování podporovat? Pokud vám 
záleží na dlouhodobých dobrých vztazích ve firmě, 
preferujete loajální zaměstnané, uvědomujete si, že 
spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně odvádějí 
kvalitnější práci v kratším čase, rádi byste do firmy 
přilákali kvalitní a talentované lidi, pak je slaďování 
a vstřícná firemní politika vaší cestou. Je prokázáno, 
že v dnešní době mnoho nadaných, energických 
a motivovaných lidí vyhledává zaměstnavatele 
nebo partnera podle atmosféry ve firmě a podle 
takových kritérií jako je ekologický přístup, práce 
s lidmi a podpora jejich růstu, rozvoj firmy a inves-
tice do její budoucnosti, společensky odpovědný 
přístup a podpora rovných příležitostí napříč popu-
lací. 

Na dalších řádcích naleznete inspiraci z firem, které 
vstřícnou politiku a otevřenost komunikace staví na 
přední místa hodnotových žebříčků. Mnohá proro-
dinná i jiná slaďující opatření realizují s citem a intu-
itivně. Paradoxně se tyto firmy mnohdy nechlubí 
tím, co pro sebe a své zaměstnané dělají, považují 
to za přirozené. 

 ↑ Prezentace soutěžících a vyhlášení vítězů soutěže Vstřícný zaměstnavatel 2012


