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Flexibilní práce na Svitavsku? Krůček po krůčku, ale jde to 

 

 
 
Flexibilní způsoby práce, v minulosti v regionu těžko dosažitelné, jsou zde. Projekt Mateřského a 
rodinného centra Krůček Svitavy, o.s., nazvaný Flexi práce s rodinou, umožnil během posledního roku 22 
klientkám z řad matek vracejících se na trh práce a žen 50+ získat práci, která jim umožňuje sladit své 
pracovní nasazení se soukromým životem. Z evropských peněz bylo podpořeno 13 důkladně vybraných 
zaměstnavatelů, jež získali mzdový příspěvek na založení nové pracovní pozice s jiným než tradičním 
osmihodinovým úvazkem. Tento krok měl za cíl odbourat obavy zaměstnavatelů z finanční náročnosti a 
případné ztráty při zavádění částečných úvazků. Zaměstnavatelé se tak naučili s touto formou pracovat a 
mohou být inspirací pro ostatní.  
Projekt Flexi práce s rodinou v listopadu končí, ale to, co se díky němu podařilo nastavit, bude 
pokračovat. Další rovinou projektu bylo vybudovat u zapojených zaměstnavatelů rovné příležitosti a 
podpořit diverzitu ve firmách a odbourání genderových stereotypů. V podnicích proběhlo genderové 
zhodnocení a vytvořeno doporučení případných nápravných opatření, což zaměstnavatelé uvítali 
„Dlouhodobě si uvědomujeme, že diverzita (genderová, ale i věková, vzdělanostní aj.) je pro zdravý chod 
firmy a její rozvoj velmi důležitá. Různost pohledů na řešení problému přináší po kvalitní diskusi lepší 
výsledek. Na většině pozic jsme kýžené různorodosti již dosáhli, ve vedení H.R.G. však stále žena chybí, 
což vnímáme jako chybu a rádi bychom to do budoucna změnili. Tým projektu Flexi nám s těmito kroky 
velmi pomáhá,“ potvrdil za firmu H.R.G. Daniel Brýdl.  
Příkladů dobré praxe máme také z řad klientů/tek mnoho. Třeba Lucie Brandejsová získala zaměstnání na 
poloviční úvazek u partnera projektu Svitap J.H.J. „Díky projektu jsem se po mateřské, kdy bych jinak 
skončila na úřadu práce, dostala do skvělé skupiny žen, kterým na vás záleží a které nám všem umožnily 
stejnou šanci získat práci. Získala jsem pracovní místo asistentky prodeje. Mohla jsem skloubit rodinu, 
rozvést děti jak ráno do školky a do školy, tak je také odpoledne odvést zpět domů. Manžel jezdí brzy ráno 
do práce a vrací se až večer. Díky projektu jsem dokázala vše skvěle sladit. Jsem člověk, který potřebuje 
být neustále obklopen lidmi, nejsem zvyklá sedět doma a nic nedělat, proto jsem se vrhla i do seminářů, 
které pro mě byly maximálním přínosem,“ uvedla Lucie Brandejsová. 
Celkem se zapojilo 114 (především svitavských) žen a mužů-rodičů, kteří pečují o malé děti a vracejí se 
na trh práce, a žen v předdůchodovém věku. Dále pak 13 zaměstnavatelů v regionu,  z nichž byly 4 
neziskové organizace a 2 školy. V rámci projektu vznikly interaktivní DVD a karty s příklady dobré 
praxe, které inovativní formou informují o hlavních tématech projektu, ukazují výhody flexibilních forem 
práce a obsahují vyjádření zaměstnavatelů i zaměstnaných s praktickými zkušenostmi s flexi formami 
práce. Realizace projektu přinesla Krůčku i všem zúčastněným mnoho pozitivního i negativního. Líbí se 
mi zejména přesahy, které projekt nese do budoucna – oslovují nás nové firmy, které chtějí pomoci 
s tématy rovných příležitostí – co s matkami na mateřské a po rodičovské dovolené, jak na diverzitu, jak 
pomoci spolupráci mladých a starších zaměstnanců. MC Krůček se tak stal odborníkem na toto téma 
v našem regionu. Pro klientky centra jsme zase těmi, na koho se obrací, když potřebují poradit s hledáním 
vhodné práce, což nás vede k tomu, že bychom chtěli, aby Krůček byl agenturou práce pro tuto skupinu. 
Celkově se nám díky projektu podařilo nejen mnoho věcí udělat, ale i uvidět nastartovat nové možnosti. A 
že vše negativní, co s sebou projekt přinesl, je pro nás velkým poučením, které můžeme nejen zúročit, ale 
i předávat jako zkušenost dál. 

Za tým Flexi práce s rodinou 
Monika Čuhelová, manažerka projektu 

Více informací poskytnou: 
• Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz, tel: 739 085 457 
• Barbora Hávová, gender expertka, email: flexipracesrodinou@seznam.cz 
nebo je naleznete na: www.flexiprace.eu . 
 


