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O SLaĎOvání prO zaměstnané

Slaďování rodiny, práce a osobního života je možné. 
Pracovat v přátelské atmosféře a mít ze své práce 
opravdovou radost je možné. Každý člověk je jedinečný, 
slaďování je dlouhodobý aktivní proces, na jehož začátku je 
uvědomění si vlastních potřeb a osobních cílů. nalezněte si 
i vy svojí vlastní cestu.

Flexibilní zaměstnávání dobře funguje v přátelské firemní 
atmosféře s respektem k individuálním situacím pečujících 
lidí. Je o hlubší vzájemné důvěře, zodpovědnosti a větší 
svobodě. 

Pracovní smlouva, na jejímž základě vzniká pracovní poměr, 
je oboustranná dohoda. Mějte tedy odvahu si při jednání se 
svým současným či potenciálním zaměstnavatelem o flexi 
formu zaměstnání říci. 

*  zdroj informace www.mpsv.cz/cs/16447  
** zdroj informace výsledky průzkumu společnosti Regus
 www.zpravodaj.feminismus.cz/cz/clanek/flexibilni-formy-prace-produktivita-ziskovost

O SLaĎOvání prO zaměstnavatele

Flexi úvazky jsou trendem zvyšujícím efektivitu 
práce. Objevte jejich přínosy.

Zabýváte se otázkou, jak si bez výrazných zvýšení finančních 
nákladů udržet kvalifikované pracovníky/ce, kteří současně 
potřebují pečovat o své blízké? Jak si přitáhnout do firmy 
nové talenty?

Možnost pracovat flexibilně je dnes pro zaměstnané 
nejpopulárnějším lákadlem nejen v ČR, ale i v řadě dalších 
zemí Evropy. Inovace v technologiích a mobilní komunikaci 
otevřely prostor pro práci na dálku. Firmy, které si tento 
trend již uvědomily a flexibilní formy práce zavedly, uvádění 
zvýšení produktivity o 63% **, vyšší spokojenost a loajalitu 
svých zaměstnaných. 

v České republice pracuje 5,7% osob* ve flexibilních 
pracovních úvazcích, poptávka po takových pracovních 
místech výrazně převyšuje nabídku. Stejnou měrou, 
jakou se zaměstnavatelé snaží vyjít vstříc potřebám svých 
zaměstnaných, stejně tak oni mohou přispět firmě svou 
angažovaností. 

www.MaTapE.cz

• PRácE na dáLKu a Z dOMOva 

• ZKRácEné úvaZKy

• SdíLEné úvaZKy

• PRužná PRacOvní dOba

• nEROvnOMěRné ROZvRžEní PRacOvní dOby

• StLaČEný PRacOvní týdEn

• KOntO PRacOvní dOby – KLOuZavý PRacOvní ROK

řEšEníM jsou 
flexibilní fOrmy práce:

MaMi, TaTi, pEčuj, pracuj
cz.1.04/3.4.04/76.00245

ZEPtEJtE SE na flexibilní 
fOrmy práce

ZáKLadníM PILířEM SLaĎOvání JSOu 
flexibilní fOrmy práce

výčet flexibilních forem práce

PRaxE uKaZuJE, žE ZaMěStnavatELůM 
FLExIbILní FORMy PRácE PřInášEJí: 

• vyšší PROduKtIvItu PRácE

• SnížEní náKLadů (pronájem, energie)

• SPOKOJEněJší a LOaJáLněJší ZaMěStnané

• HLubší vZáJEMnOu důvěRu

Proces rozhodování a hledání společné cesty ke slaďování 
zaměstnaných se zaměstnavateli je znázorněn uvnitř této 
příručky.

v projektu MaMI,tatI, PEČuJ, PRacuJ pomáháme pečujícím 
osobám i firmám nalézat vlastní cestu k harmonii mezi 
pracovním, rodinným a osobním životem.
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zaměstnavatelzaměstnaný/á
důvěra

lOajalita
• OSObní PřEdPOKLady
• ZOdPOvědnOSt 
• vůLE
• SEbEříZEní
• MOtIvacE

cESta KE SLaĎOvání

demokratický

POZItIvní PříStuP
víra, že slaďování je možné

ochota zabývat se 
slaďováním

nEgatIvní 
PříStuP

PaSIvní PříStuP
„oběť“

autoritativní

liberální

jiné priority
 JaSně StanOvEné:

cíle •
procesy •

smysl •
motivace •

ScHOPnOSt  
vníMat POtřEby 

ZaMěStnanců

•

 cLOud cOMPutIng
možnost vzdáleného 

přístupu k firemním 
datům

•

SyStéM 
OdMěňOvání  
Za výSLEdKy

•

 • ZnaLOStI
 • forem felxibilní práce 
 • zákona

 •  KOMunIKaČní 
dOvEdnOStI 
a sebevědomí 
k vyjednávaní

 •  ScHOPnOSt vníMat 
POtřEby a cíLE 
ZaMěStnavatELE
(vím co mohu 
nabídnout, čím 
prospěji, co firmě 
přinesu)

Já, ZaMěStnaný/á
JSEM SI vědOM/a: 
• vlastních potřeb

• vlastních cílů

Já, vEdOucí
• styl řízení

Otázka slaďování pracovního 
a rodinného života je vždy 
na vzájemné dohodě 
zaměstnavatele 
a zaměstnaných.

Jedním ze způsobů jak zmapovat situaci uvnitř 
firmy z hlediska rovných příležitostí a slaďování, 
je genderový miniaudit, který je možné 
v rámci tohoto projektu absolvovat. 
další výstupy projektu:  videa, přinášející příklady dobré 
praxe zaměstnavatelů | brožura pro zaměstnavatele | brožura  
pro zaměstnance budou nejpozději v červnu 2015 ke stažení  
na webu projektu
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MísTo rEalizacE projEkTu:
rodinné a vzdělávací centrum holoubek

 holice, dudychova čp. 782

parTnEři projEkTu MaMi, TaTi, pEčuj, pracuj

 město Holice

 Regionální poradenské a informační  
 centrum Pardubice RPIc Pce s.r.o.

aKtIvní PříStuP 
ochota ke změně


