Tisková zpráva

Projekt CRISTAL pomáhá zdarma zavést flexibilní formy práce a firemní školky
Projekt CRISTAL, jehož autorem a realizátorem je společnost Grafia, s.r.o., se zaměřuje na
podporu vzdělávání HR manažerů a personalistů v oblasti moderních forem práce, rovných
příležitostí a work-life balance. Kromě osobních a telefonických konzultací jim poskytuje také
pravidelná odborná školení.
Těchto školení se mohou zdarma zúčastnit všichni lidé působící v oboru human resources v Plzeňském
kraji. Diskutovaná témata jsou vybírána přímo na základě jejich požadavků a zájmu. Personalisté
postupně tímto způsobem získali užitečné informace o moderních formách práce, jako je teleworking,
částečné úvazky, konto pracovní doby, stlačený pracovní týden, sdílené pracovní místo a pružná
pracovní doba.
Školiteli jsou nejen odborní poradci z projektu dlouhodobě působící v oblasti HR managementu, ale
například také právníci se specializací na pracovněprávní problematiku.
Kromě pravidelných školení v Plzni, která se konají zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci, probíhají v
rámci projektu CRISTAL i školení regionální - v Domažlicích, Tachově, Klatovech a Rokycanech.
Aktuální téma: firemní školky
16. listopadu se bude v Plzni konat školení Jak zavést firemní školky. Jejich zakládání je v současné
době považováno za jeden z nejúčinnějších prostředků vytváření rovnováhy pracovního a rodinného
života. Podle odborné poradkyně projektu CRISTAL Renaty Steinerové jsou firemní školky výraznou
konkurenční výhodou zaměstnavatelů a bonusem pro zaměstnance.
„Zaměstnavatelé si udrží kvalitní a loajální zaměstnance, kteří jsou rádi, že mají dítě nablízku, vyhnou
se stresu a ušetří spoustu času tím, že svého potomka nemusí vyzvedávat v jiné mateřské škole, která
je třeba až na druhém konci města,“ vysvětluje hlavní výhody Steinerová.
O zkušenosti se zakládáním a provozem firemní školky a související legislativou se s účastníky školení
podělí Vladimíra Michnová, personální ředitelka firmy Linet ve Slaném, nositelka titulu Osobnost HR
2011.
Na 15. prosince je pak naplánováno školení na téma Slaďování pracovního a rodinného života a rovné
příležitosti žen a mužů. Hosty budou Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu a Nina Bosničová
z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s.
Školení vzbudila vlnu zájmu
Personalisté projevili o školení značný zájem. Oceňují zejména přísun velkého množství kvalitních
informací, které se jim hodí v každodenní praxi. V rámci projektu CRISTAL bylo již proškoleno 277 lidí.
"Pokud chceme být dobrými manažery, musíme být nejdříve dobrými personalisty,“ míní účastnice
školení Lidia Čech z Plzeňského Prazdroje, a.s. „V pracovním procesu se vždy setkáváme s lidským
kapitálem a bez personálních dovedností to prostě nejde. Proto bych ráda poděkovala týmu CRISTAL
za energii, kterou do projektu i do školení vkládají,“ dodává Lidia Čech.
Projekt CRISTAL je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním
rozpočtem ČR.
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