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Společnost přátelská rodině v Královéhradeckém kraji
Síť mateřských center o.s. zná letošní oceněné v rámci soutěže Společnost přátelská rodině. Certifikáty jim byly
slavnostně předány na konferenci, která se konala 26.11.2014 na krajském úřadu v Hradci Králové.
Nad slavnostním předáváním převzal záštitu radní za sociální oblast PaedDr. Josef Lukášek.
„Snažíme se prostřednictvím soutěže šířit informace o rovných příležitostech pro ženy a muže a stejně tak i příklady
dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a motivovat firmy k jejich zavádění,“ vysvětluje krajská
koordinátorka Sítě MC Hana Cinková.
Nominované organizace se shodují na tom, že najít dobrého zaměstnance, který by splňoval nároky zaměstnavatele
je velmi náročné. I proto je důležité podpořit stávající, kvalitní zaměstnance, povzbudit je a nabídnout jim případně
benefity, které v mnohých případech firmu „moc nestojí“, přesto mají ve výsledku velký efekt.
Kontakt: Hana Cinková, hana.cinkova@materska-centra.cz tel:721 474 188

Přílohy: Seznam oceněných organizací

Společnost přátelská rodině
Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování
rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu
v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o.
a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování
certifikátem Společnost přátelská rodině. Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz
Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů,
úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro
všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku
nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty
podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz

