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Mění situaci na pracovním trhu ve prospěch rodičů, za podporu rodiny získaly ocenění 

Čtyři organizace převzaly na páteční konferenci Sítě mateřských center z rukou ministryně práce a sociálních 

věcí, Michaely Marksové-Tominové, a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího 

Dienstbiera, certifikát Společnost přátelská rodině. Na cestě k získání ocenění musely projít rodinným 

auditem a uspět v hodnocení odborné poroty složené z expertů a expertek v oblasti rovných příležitostí  

a personalistiky. 

Ocenění uděluje už více jak deset let Síť mateřských center organizacím, které umožňují svým zaměstnancům 

slaďovat pracovní a osobní život. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, člena odborné poroty a vedoucího 

analytického oddělení LMC, jsou to právě tyto společnosti, které zaváděním prorodinných opatření a citlivým 

přístupem k rovným příležitostem pomáhají společnost měnit k lepšímu. „Je podstatné, že ocenění není jen prázdnou 

nálepkou, ale důkladným zhodnocením firemní kultury a přístupu k zaměstnancům, a to včetně série doporučení. 

Tento přístup má šanci měnit situaci na pracovním trhu,“ komentuje ocenění Sítě MC Dombrovský. 

„Je zde řada firem, které se nebojí oficiálně deklarovat podporu rodičům, zaměstnancům 50+ nebo znevýhodněným 

osobám, a to se promítá do jejich celkové přátelské firemní kultury. Stále je zde i velká skupina zaměstnavatelů, kteří 

to nedělají. Naším cílem je ukázat, že to není nic složitého a že to naopak firmě přináší celou řadu výhod,“ vysvětluje 

motivaci Sítě MC vyhledávat a oceňovat zaměstnavatele vstřícné rodině Lucie Plešková, manažerka projektu, v rámci 

kterého se soutěž konala, a dodává: „Výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli, který jsme si v roce 2012 realizovali, 

ukázaly, že pouze 28,5 % oslovených firem nabízí programy pro usnadnění návratu po mateřské či rodičovské 

dovolené a jen necelá 2 % dotázaných poskytuje svým zaměstnancům jako jeden z benefitů firemní péči o děti.“ 

Právě škále možností firemní péče o děti byla věnována odborná konference Sítě MC, která doprovázela slavnostní 

předávání certifikátů. Síť mateřských center od roku 2008 podporovala vznik zákona o dětské skupině. Mateřská 

centra totiž na mnoha místech republiky vypomáhají dlouhodobě rodičům i obcím neformálně řešit nedostatek míst  

v MŠ a neměla žádnou legislativní oporu. Proto Síť mateřských center také vítá čtyři prorodinná opatření, která 

připravuje ministryně práce sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, stejně jako vyhlášení výzev z Evropského 

sociálního fondu na zřízení a provoz dětských skupin, kde se počítá s finanční podporou 898 912 000,- Kč.   

 

Kontakt pro média: Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017 

Soutěž Společnost přátelská rodině pořádá Síť mateřských center průběžně od roku 2004, pro rok 2015 byla vyhlášena na celorepublikové 

úrovni. Od roku 2013, kdy prošla metodika hodnocení komplexní proměnou, která reflektovala nejnovější vývoj a trendy v hodnocených oblastech, 

Síť MC ocenila přes sedm desítek organizací na celorepublikové i krajské úrovni. Pro získání ocenění musí organizace prokázat, že mají dobře 

nastavené zaměstnavatelské podmínky (management mateřské a rodičovské dovolené, flexibilní formy práce, diverzita pracovních týmů, rovné 

odměňování, rovné příležitosti), vyvíjejí nebo podporují prorodinné aktivity, zabývají se společenskou odpovědností a pečují o zdravé prostředí své 

firmy. Vedle toho mají organizace možnost „jít s kůží na trh“, porovnat se s ostatními, seznámit se s jejich opatřeními, inspirovat se a získat nové 

zkušenosti a znalosti. Současně je cílem soutěže i šíření příkladů dobré praxe a propojování rodině přátelských zaměstnavatelů.  

Více: www.familyfriendly.cz   

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, 

mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve 

zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, 

spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 

členských MC. Více: www.materska-centra.cz 
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Příloha – výsledky soutěže 

 

Oceněné firmy za rok 2015:  Carrier chladicí technika CZ s.r.o. 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 

SODEXO BENEFITY (Sodexo Pass Česká republika a.s.) 

Statutární město Most 

 


