
pomůžeme sladit váš 
pracovní a rodinný 
život...

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU 
JAKO SPOLEČENSKY 
ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNAVATEL 

Rovné příležitosti 

Rovnost příležitostí (RP) spočívá v první řadě v rovnosti 

šancí mužů a žen se uplatnit ve společnosti a dosáhnout 

svých práv. Principy RP jsou zakotveny v interních 

dokumentech Magistrátu města Mostu a jsou závazné 

pro všechny zaměstnance i pro vedení úřadu. Působí 

zde také tým, který se zabývá zaváděním organizačních 

změn a opatření v souladu s myšlenkou RP a koordinací 

prorodinných aktivit.

Slaďování pracovního a rodinného života

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnaných 

je na Magistrátu města Mostu podporováno např. 

zavedením pružné pracovní doby. Úřad také umožňuje 

individuální rozvržení pracovní doby, které vychází vstříc 

aktuálním potřebám zaměstnaných, např. matek/otců 

po návratu z rodičovské dovolené či zaměstnaným pečují-

cím o osobu blízkou. Zaměstnaní mohou využít i možnosti 

práce na zkrácený pracovní úvazek a řadu dalších výhod.

Kontakt:

Ing. Veronika Loucká

manažerka projektu 

e-mail: Veronika.Loucka@mesto–most.cz

Tel.:    +420 476 448 232

mobil: +420 724 009 399

http://www.mesto–most.cz

http://tv.mesto–most.cz

Zapojte se…

Zaměstnaní
i zaměstnavatelé, 
zúčastněte se zdarma:

diskuzních kulatých stolů

konferencí

workshopů, seminářů a školení

setkání na info-stáncích při kulturních 
akcích města Mostu

Sledujte:
internetové stránky statutárního města 
Mostu

mostecké televizní vysílání – TV MOST 
EXPRES



ZÍSKEJTE AKTIVNÍ ÚČASTÍ 
V PROJEKTU OCENĚNÍ 
„CHCEME BÝT SLADĚNI“!

Aktivním účastníkům projektu bude uděleno ocenění 

náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Hany 

Jeníčkové „CHCEME BÝT SLADĚNI“. 

Zaměstnavatel obdrží ocenění a označení na vstup 

do firmy s logem projektu a sloganem „CHCEME BÝT 

SLADĚNI“. Dále bude zdarma zviditelněn v rámci 

mediální kampaně projektu.  

Veřejnost, obchodní partneři i zaměstnanci tak budou 

informováni o moderním a vstřícném přístupu oceně-

ného zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí 

a slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců.

„Rovné příležitosti žen a mužů a problematika slaďování 

rodinného a pracovního života jsou jedním ze základních 

principů Evropské unie. Statutární město Most se 

jako zaměstnavatel věnuje této otázce dlouhodobě.  

Nyní chceme tuto myšlenku prostřednictvím projektu 

„SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 

– spolupráce při slaďování pracovního a rodinného 

života“ rozšířit mezi mostecké firmy a podpořit tak 

rodiny našich občanů i zaměstnanců a ocenit 

společensky odpovědné zaměstnavatele.“

JUDr. Hana Jeníčková 

náměstkyně primátora a patronka projektu

VÝHODY 
PRO ZAMĚSTNAVATELE

• Pozitivní motivace zaměstnaných,

• zvýšení produktivity jejich práce, loajality

• snížení fluktuace a s ní spojených nákladů, 

• pozitivní obraz firmy v očích zaměstnaných i veřej-

nosti a obchodních partnerů jako SPOLEČENSKY 

ODPOVĚDNÁ FIRMA

Přijďte s námi diskutovat
S řadou dalších výhod pro zaměstnavatele s  podporou 

konkrétních příkladů dobré praxe Vás seznámíme 

na diskuzních setkáních projektu.

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANÉ

• Možnost efektivnější koordinace pracovního 

a rodinného života 

• zvýšení rodinné pohody, zlepšení pocitu spokojenosti 

partnera, dětí a ostatních členů rodiny

• zvýšení produktivity práce,

• dobrý pocit, že zaměstnavateli na zaměstnaných 

záleží

Přijďte si poslechnout, co můžete získat
Zjistěte, na co máte právo a jaké další výhody a u kterých 

zaměstnavatelů můžete získat, sdělte nám a potenciál-

ním zaměstnavatelům svá přání a potřeby.

JAK SE MŮŽETE 
ZAPOJIT DO PROJEKTU 
JAKO ZAMĚSTNAVATEL?

Úpravou pracovní doby 
• Zavedení pružné pracovní doby,

• „zhuštěný“ pracovní týden,

• možnost práce na zkrácený úvazek,

• sdílený pracovní úvazek,

• zavedení takzvaných „sick days“.

Možností volby místa výkonu práce
• Práce z domova,

• práce přes telefon a internet, 

• sdílení pracovního místa.

Podporou zaměstnaných rodičů 
• Firemní mateřská školka nebo dětský koutek,

• podpora mateřské školy v okolí firmy,

• služby hlídání dětí a příspěvek na hlídání,

• letní programy, aktivity pro děti zaměstnanců 

a zaměstnankyň,

• kontakt se zaměstnanci na mateřské či rodičovské 

dovolené. 

Podporou zaměstnaných pečujících 
o osobu blízkou 
• Zavedení volné, flexibilní pracovní doby,

• posunutí začátku a konce pracovní doby,

• konto pracovní doby.


