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Společnost přátelská rodině je tradiční kampaň neziskové organizace Síť pro rodinu, z. s., 
která je realizována již od roku 2004 napříč Českou republikou. Za podpory krajského úřadu 
proběhla kampaň v průběhu měsíců květen a červen v Olomouckém kraji. Záštitu kampani 
poskytl hejtman kraje Ladislav Okleštěk. Předávání certifi kátů pro oceněné účastníky se 
účastnil první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek.

BC. LENKA POLÁŠKOVÁ

V kampani Společnost 
přátelská rodině
uspěla olomoucká MŠ a ZŠ
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nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči 
o místa na určitých pozicích, mají fi rmy 
šanci získat konkurenční výhodu na 
trhu práce. Audit jim pomůže udržet si 
dobrou pověst mezi zaměstnavateli 

a zlepšit fi remní kulturu,“ vysvět-
luje Rut Kolínská, zakladatelka sítě 
mateřských center v České republice 
a prezidentka Sítě pro rodinu, z. s. „Těší 
nás, že Olomoucký kraj podporuje naše 
kroky v oblasti posilování hodnoty rodi-
ny ve fi rmách,“ dodává.

Velice překvapivý byl také fakt, že le-
tošní ročník zaznamenal zvýšený zájem 
zaměstnavatelů. Účastníky byli význam-
ní zaměstnavatelé regionu, neziskové 
organizace a poprvé také základní 
a mateřská škola.

T radiční kampaň Sítě pro 
rodinu, z. s., se zaměřuje na 
podporu rodiny v každé životní 
fázi. Její aktivita se v po-

sledních letech soustředila zejména 
k zaměstnavatelům. Důraz je kladen 
na motivaci zaměstnavatelů k uplatňo-
vání rovných příležitostí a rozšiřování 
pozitivního přístupu při zavádění kroků 
směřujících ke sladění rodinného 
a profesního života. Zaměstnava-
telé mohli získat prestižní ocenění 
„Společnost přátelská rodině“, které 
je udělováno odbornou poro-
tou, složenou ze zástup-
ců zaměstnavatelů, 
Ministerstva práce 
a sociálních věcí 
a  Krajského úřadu 
Olomouckého 
kraje, na období 
3 let.

Zájemci – orga-
nizace jakékoli ve-
likosti – se mohli při-
hlásit do 15. 5. 2018. 

Přihlášené organizace v průběhu květ-
na a června prošly poměrně náročným 
interním auditem, který byl zaměřen 
na čtyři základní oblasti: zaměstnava-
telské podmínky, prorodinné aktivity 

organizace, společenskou 
odpovědnost a přístup 

k životnímu prostře-
dí. Audit proběhl 

ve 3  fázích: 
dotazníkové 
šetření, návštěva 
auditora v orga-
nizaci a vyhod-
nocení odbornou 

porotou.
„V současné 

době, kdy je poměrně 

tou, složenou ze zástup- odpovědnost a přístup 
k životnímu prostře-

době, kdy je poměrně 

Zájemci se 
mohli přihlásit 
do 15. 5. 2018 

a v průběhu května 
a června prošli poměrně 

náročným interním 
auditem.

Společnost přátelská rodině motivuje 
zaměstnavatele k propojení rodinného 
a profesního života.”

Slavnostní předání ocenění
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Letos se jako 
držitelé certifi -
kátů přihlásily 
k  obhajobě 
také společ-
nost Hella 
Autotechnik Nova, s. r. o., z  Mohelnice 
a Koyo Bearings Česká republika 

s. r. o. Obě 
společnosti lze 
 prezentovat 
jako příklad 
dobré praxe 

dlouhodobé a strategicky promyš-
lené péče o zaměstnance a snahy 
o soulad profesního a rodinného 
života. Poprvé se v Olomouckém kraji 
zapojili také zástupci školství a zdra-
votnictví.

Velmi úspěšná byla společnost Středo-
moravská nemocniční a. s. (člen skupi-
ny Agel) a Waldorfská základní škola 
a mateřská škola Olomouc, s. r. o. 
Za neziskový sektor získalo ocenění 
Rodinné centrum Provázek v Olo-
mouci.

Vyhlášení oceněných proběhlo 
18. 6. 2018 v areálu Korunní pevnůst-
ky v Olomouci, v prostorách Pevnosti 
poznání Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, za 
přítomnosti zástupců Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Ministerstva práce 
a sociálních věcí, neziskového sektoru 
a širší veřejnosti. Program zpestřily 
mažoretky z Domu dětí a mládeže 
v Olomouci, které osvěžily program 
formou krátkého vystoupení.

Za Waldorfskou základní školu a ma-
teřskou školu Olomouc, s. r. o., převzali 
ocenění jednatelka Monika Machytková 
a ředitel školy Ondřej Vraj. Ocenění 
předaly prezidentka Sítě pro rodinu 
Rut Kolínská a ředitelka lidských zdrojů 
HŽD Prostějov Romana Fornusková. 

Autorka je specialistkou na předškolní 
výchovu, působila jako zástupkyně 

ředitelky a metodička asistentů 
pedagoga

Waldorfská základní škola
a mateřská škola Olomouc, s. r. o.

Základní škola je na adrese:• 
Rožňavská 21, Olomouc • e-mail: skola@waldorf-olomouc.cz
Mateřské školy jsou na adresách:• 
Dobnerova 24 • Na Střelnici 48 • Olomouc
e-mail: skolka@waldorf-olomouc.cz
Web organizace: www.waldorf-olomouc.cz• 

Rut Kolínská, 
zakladatelka sítě 
mateřských center 
v České republice 
a prezidentka
Sítě pro rodinu, z. s.

Mažoretky z Domu dětí a mládeže v Olomouci


