Organizace oceněné certifikátem

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
v rámci projektu Sítě mateřských center o.s.
Firmy se písemně zavazují dodržovat podmínky, za které byly oceněny a které se budou snažit i nadále
vylepšovat.
JUTA a.s.
Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem 544 15
Kontakt : Ing. Marie Jirková
Charakteristika: Firma vyrábí výrobky pro zemědělství, stavebnictví,
sportoviště i domácnost /velkoobjemové vaky, hydroizolační folie,
netkané textilie, podkladové tkaniny, umělý trávník/. Ve l4ti závodech (7
závodů ve Dvoře Králové n. L., Bernartice u Trutnova, Adamov u Úpice,
Úpice, Olomouc, Přerov, Višňová u Frýdlantu v Č. ) zaměstnává 2O4O
zaměstnanců. V letošním roce očekáváme 6,5 miliardy tržeb, 85%
produkce vyvážíme do 64 zemí světa.
Důvody ocenění:
Společnost JUTA a. s. je porotou vnímána jako firma s vysokou společenskou odpovědností vůči svým
zaměstnancům. Z konkrétních, firmou již realizovaných opatření porotu nejvíce zaujaly:
o nabídka alternativních forem práce (zkrácené pracovní úvazky, pružná pracovní doba, kombinovaná práce
z domova s prací v zaměstnání)
o firemní benefity: dovolená na zotavenou, příspěvek na dovolenou pro zaměstnance i pro dítě, možnost
využití závodní jídelny, a to i pro zaměstnankyně na mateřské dovolené, možnost čerpat bezúročnou
půjčku po dobu MD
o společné víkendy pro zaměstnance na chatě Labská ve Špindlerově Mlýně
o zaměstnanci na MD/RD jsou informováni o dění ve firmě, vybízeni k účasti na firemních akcích, mohou
využívat i firemní email, notebook, zaměstnanecké benefity, je jim nabízena možnost přivýdělku na DPP či
DPČ
o pro rychlejší návrat z MD/RD do pracovního procesu firma poskytuje příspěvek na péči o děti, možnost
zkrácení pracovního úvazku s možností postupného navyšování se samozřejmou úpravou platu na
aktuální výši, pro zaměstnance firmy je zřízena mateřská škola
o všechny výhody a benefity jsou určeny i pro důchodce, bývalé zaměstnance

ZPA Smart Energy a.s.
Adresa působení: Komenského 821, 541 01 Trutnov
Kontakt: PhDr. Jana Křemenská
Charakteristika: Firma je největší český výrobce elektroměrů,
hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů.
Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, neboť vznikla již v roce 1958, a
aplikuje moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje
téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Společnost sídlí ve
východních Čechách v Trutnově, kde koncentruje významnou část
svých výrobních kapacit. Další pracoviště a pobočky jsou v Praze,
Berlíně, Prištině a Sofii. Počet zaměstnanců je více než 160.
Důvody ocenění:
Společnost ZPA Smart Energy a. s. je porotou shledána firmou s vyšší mírou společenské odpovědnosti vůči
svým zaměstnancům. Z konkrétních, firmou již realizovaných opatření porotu nejvíce zaujaly:
 možnost zkrácení pracovního úvazku, pružná pracovní doba, kombinování práce z domova s prací
v zaměstnání, zřízení banky pracovní doby (pružné využití pracovní doby pro zaměstnance ve
výrobě)
 spolupráce vysoce zkušených zaměstnanců s mladými a méně zkušenými
 tvorba nových pracovních míst, podpora zaměstnávání absolventů (realizace výběrových řízení
přímo pro absolventy), vytváření pracovních pozic pro tělesně handicapované
 nastavení režimu po návratu z MD/RD (možnost úpravy pracovní doby, plán školení pro snadnější
návrat do zaměstnání)
 zaměstnanecké benefity (týden dovolené pro zaměstnance navíc, poskytování pracovního volna
s náhradou nebo bez náhrady mzdy pro osamělé rodiče dětí do 15 let, zaměstnanci pečující o
osobu blízkou mají možnost úpravy začátku pracovní doby, vstup do ZOO zdarma, příspěvek na
rekreaci)
 aktivity pro rodiny zaměstnanců (Den s rodinou, Mikulášská besídka)
 tvorba interního časopisu pro zaměstnance a zpravodaje pro studenty spolupracujících škol

Dagmar Honsnejmanová
Obec Mokré
Uděleno ocenění poroty

Důvody ocenění:
Porota uděluje speciální cenu poroty realizátorce široké škály aktivit zaměřených na podporu společenské soudržnosti
paní Dagmar Honsnejmanové.

