
Realizace kampaně Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj 

 

Hlavní přínos: 

 podpora sladění práce a péče 

 zvyšování informovanosti 

 

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu1 (dříve Síť MC) Společnost přátelská rodině  

je realizována již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi,  

tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují 

především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování 

rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich 

zaměstnanců. V roce 2017 prošla kampaň další inovací v rámci strategického plánování Sítě 

pro rodinu,  jejímž jedním ze tří hlavních pilířů je „Rodina ve firmě“. Kampaň se nyní 

soustředí především na audit „Společnost přátelská rodině“. Na základě analýzy firemní 

kultury je možné obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován 

na dobu 3 let. I v roce 2018 prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině byli oceněni 

zaměstnavatelé za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života  

a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Realizace kampaně v Olomouckém kraji 

přinesla řadu novinek a příkladů dobré praxe.  

Kampaň Společnost přátelská rodině probíhala v Olomouckém kraji od 1. 5. 2018 do 18. 6. 

2018. Zaměstnavatelé jakékoliv velikosti se mohli přihlásit formou zaslání závazné přihlášky, 

na e-mailovou adresu krajské koordinátorky v Olomouckém kraji. Přihlásit se mohly 

organizace, firmy a společnosti, kde zřizovatelem byla samospráva, soukromý sektor či sektor 

neziskový. 

Následně byl realizován audit, který se skládal z dotazníkového šetření zaměřeného na: 

1) Zaměstnavatelskou oblast 

2) Prorodinné aktivity organizace 

3) Společenskou odpovědnost organizace 

4) Prostředí organizace 

5) Statistické informace 

Dalším krokem byla návštěva osoby, pověřené Sítí pro rodinu, z.s. k realizaci kontrolní 

návštěvy v organizaci a zasedání odborné poroty. Realizace kampaně přinesla řadu novinek. 

Například, nově krajská koordinátorka vypracovala souhrnnou zprávu o přihlášených 

subjektech, pro zástupce odborné poroty. 

                                                 
1 Kontakt: Síť pro rodinu, z.s., Truhlářská 24, 110 00 Praha 1 

 


