
Kladete si otázky, jak docílit lepších výsledků a udržet při tom zaměstnance a zaměstnankyně motivované a loajální? Jak 
snižovat fluktuaci a nemocnost? Jak snížit stres zaměstnaných, aby podávali optimální výkon? Zda existuje způsob, jak 
zajistit vyšší návratnost investic, které do svých zaměstnanců a zaměstnankyň vkládáte? Jak efektivně řešit odchody na 
mateřskou dovolenou a zapojení po návratu? Jaké jsou přínosy a nástrahy flexibilního zaměstnávání?

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství 

Flexibilní zaměstnávání  
= efektivní zvýšení 

konkurenceschopnosti

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství vám zde představuje projekt, který vznikl na základě naší dlouholeté 
práce s rodiči a s firemní sférou. Týká se zavádění rovných příležitostí žen a mužů do pracovních procesů, což přináší 
jak okamžité výsledky, tak i dlouhodobá zlepšení pro firmu – lepší výkonnost, ziskovost a potažmo i spokojenost za-
městnanců a zaměstnankyň. 

Pokud se do projektu zapojíte, získáte informace o rovných příležitostech, o tom, jaký pozitivní efekt mají pro zaměst-
navatele a jak na ně reagují zaměstnanci/kyně. V rámci projektu Vám poskytneme osvědčené metody a nástroje a také 
odbornou podporu při zavádění rovných příležitostí do Vaší firmy. 

Lze začít od úplného začátku, předchozí zkušenosti v dané oblasti nejsou nutné! Pokud již určité postupy v oblasti 
rovných příležitostí uplatňujete, projekt je příležitosti ke zhodnocení jejich dopadu, rozšíření a rozvoji. 

Naším auditem rovných příležitostí prošly například renomované společnosti IBM, IKEA, Nemocnice sv. Stefanie Bene-
šov a další.

Co Vám projekt nabízí v oblasti znalostí: 
• Odborné proškolení v oblasti rovných příležitostí 

• Zpracování genderového auditu (auditu rovných příležitostí)  

šitého na míru Vaší firmy a podpora implementace jeho výstupů do firemních procesů 

• Sdílení zkušeností s dalšími subjekty v praxi 

• Analýza vnitřního chodu organizace – zpětná vazba od zaměstnanců  

a zaměstnankyň a vedení firmy

Cesta k slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit
Projekt pro zaměstnavatele ve Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji

prosinec 2012 – listopad 2014

Genderové audity pro zaměstnavatele  
– efektivnější řízení lidských zdrojů
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Co Vám projekt nabízí v oblasti aktivit:
• Úvodní seminář – jaro 2013:

 Získáte základní informace o nákladech a ziscích rovných 

příležitostí žen a mužů a genderových auditů pro život firmy. 

Setkáte se s dalšími HR specialisty a specialistkami. Dozvíte 

se informace o průběhu genderových auditů a míře zapojení 

HR managerů a manažerek a o pozitivních dopadech na chod 

organizace.

• Vzdělávací modul v Genderových auditech  

a Rovných příležitostech – květen/červen 2013:

 Vaší firmou vybraná osoba bude proškolena v obou  

uvedených tématech.

 Pro vybrané manažery a manažerky je připraven dvoudenní 

program seminářů a workshopů, kde se podrobně seznámí  

s tematikou rovných příležitostí žen a mužů ve firemním 

prostředí, novými trendy v oblasti flexibilního zaměstnávání 

a s modelovými projekty podpory slaďování práce a rodiny 

zaměstnaných.

• Pracovní skupina – leden až červen 2013 

 Budete mít prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností se 

zaváděním opatření na podporu rovných příležitostí a pro  

diskusi nad tématy spojenými s oblastí rovných příležitostí.

• Genderové audity – leden 2013 až srpen 2014:

 9 vybraných zaměstnavatelů projde genderovým auditem,  

tedy analýzou stávajícího stavu rovných příležitostí v dané  

firmě. Na základě auditu získáte konkrétní doporučení pro  

oblast rozvoje lidských zdrojů. Pomůžeme Vám s představením 

závěrů a výstupů auditu vyššímu a top managementu. Získáte 

zpětnou vazbu pro nastavení nových opatření ve firmě.

• Workshopy pro zaměstnavatele – srpen 2013 až listopad 2014:

 Bude Vám k dispozici odborné poradenství a koučink při 

zavádění opatření na podporu rovných příležitostí do firemních 

procesů. Zajistíme Vám individuální poradenství dle konkrétní 

situace a potřeb Vaší organizace.

• Konference „Best Practices“ – podzim 2014:

 Budete mít možnost prezentovat svou firmu jako atraktivního 

a dobrého zaměstnavatele. Závěrečná konference představí 

úspěchy a zkušenosti firem, které prošly auditem, odborné  

i širší veřejnosti a médiím.

Co získáte z projektu:
• Poskytne 9 vybraným firmám genderový audit a odborné 

poradenství zdarma (podpora de-minimis) 

• Proškolí 15 vybraných HR specialistů/tek, kteří získají know how 

v oblasti rovných příležitostí

• Bude prezentovat o firmu v regionálních i celorepublikových 

médiích v rámci medializace výstupů projektu. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Lenku Šebelovou:

tel: 777 549 899, email: lenka.sebelova@aperio.cz.

Kdo jsme: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství 
Již více než 10 let působíme na zlepšování služeb v mateřství  

a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži  

v rodině a na pracovním trhu.

Naše hlavní činnosti:
• služby pro zaměstnavatele – genderové audity, plány rovnosti, 

slaďování práce a rodiny, školení a workshopy

• informační a vzdělávací servis pro rodičovskou veřejnost 

 – poradna, semináře a kurzy

Některé naše úspěchy:
• APERIO v roce 2010 získalo první místo v soutěži „Národní cena 

kariérového poradenství“

• APERIO získalo titul „Organizace uznaná MPSV na léta 2010  

– 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“

• jako první v ČR jsme vypracovali metodiku genderových  

auditů a plánů rovnosti pro firmy (2007), kterou pravidelně 

aktualizujeme a kterou jsme zpřístupnili i ostatním neziskovým 

organizacím. Od této doby jsme zrealizovali mnoho gendero-

vých auditů firem v ČR a v současné době zahajujeme audity  

17 dalších firem 

• APERIO je členskou organizací několika národních  

a mezinárodních organizací 

Více informací naleznete na www.aperio.cz

APERIO − Společnost pro zdravé rodičovství

Plzeňská 66, 151 24 Praha 5 

T  +420 222 364 083    

M  +420 739 062 011 

aperio@aperio.cz, www.aperio.cz 

Projekt je financován z Evropských sociálního fondu v ČR,  

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Naučte se slaďovat hodnoty 
a životní směřování vašich 

zaměstnaných s hodnotami 
a posláním vaší firmy.


