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Úvodní slovo
Občanské sdružení Centrum Kašpar jsme v roce 2005 založily společně s Lenkou Koskovou-Třískovou
s cílem vytvořit přátelský prostor pro rodiče na konci rodičovské dovolené, kteří se s různými obavami vracejí
na pracovní trh. Doba byla přeplněná nápady a možnostmi, které spoluutvářel také nově se otevírající Evropský
sociální fond. Naše poslání jsme v průběhu let posunuli do obecnější polohy:
„Pomáháme lidem v tíživé životní situaci najít své místo na trhu práce.“
Díky ESF jsme rodinu našich klientů a klientek mohli rozšířit také na rodiče pečující o děti do 15 ti let,
ženy a muže nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané. Vějíř aktivit se nám také daří postupně rozvírat. První
služby představovaly především rekvalifikační kurzy a doplňkové personální poradenství. Během prvního roku
jsme si rychle uvědomili, že cesta k efektivní a profesionální práci vede právě přes propracované poradenství.
Dnes našim klientům/kám nabízíme tým profesionálních poradkyň, které tvoří trojnožku základních
služeb a těmi jsou personální poradenství s testy profesní diagnostiky, kariérní plánování a zprostředkování
zaměstnání spojené s úzkou spoluprací s celou řadou zaměstnavatelů v regionu.
Portfolio rekvalifikačních kurzů se nám podařilo s těsnou vazbou na potřeby klientů/ek rozšířit. Vedle
původních kurzů zaměřených na práci s počítačem vyučujeme také účetnictví, mzdové účetnictví, základy
podnikání a administrativu.
Pro odvážné zaměstnavatele jsme potřetí otevřeli soutěž s názvem Vstřícný zaměstnavatel. Cílem je
ocenit ty zaměstnavatele, kteří některá z prorodinných opatření již zavedli, a zároveň vytvořit prostor pro
výměnu zkušeností.
Služby zaměřené na konkrétní pomoc jednotlivcům při získávání vhodného zaměstnání (personální
poradenství, rekvalifikační kurzy), které Centrum Kašpar provozuje od roku 2005, jsme během let 2011 a 2012
výrazně rozšířili o aktivity zaměřené na oblast rovných příležitostí žen a mužů na úrovni firemní kultury a
personální politiky. Pokračovali jsme v genderových auditech u zaměstnavatelů v Libereckém kraji i
v ověřování pilotních provozů netradičních zaměstnaneckých benefitů podporujících slaďování soukromých i
pracovních rolí. Jedná se o hlídání dětí v domácnostech a respitní asistence neboli odlehčovací službu pro ty
kteří pečují o někoho blízkého.
Rodina audiovizuálních materiálů, která osvětluje problematiku rovných příležitostí, flexibilních forem
organizace práce a dalších vstřícných opatření se úspěšně rozrůstá. Náš „pirátský“ video-občasník Kašparovy
Kraťasy má za sebou již 5 vydání. A v závěru roku vyšlo první číslo ještě kratšího formátu nazvaného Kašparovy
spo(t)ky. Také se obáváte toho, co přijde dál?
Za úspěchy sdružení stojí všichni pracovníci/ce Centra Kašpar, kterým ze srdce děkuji za jejich skvělou
práci. Nezapomenutelně se do vize a tváře Kašpara otiskla také tvář Lenky Koskové-Třískové. Lenko, díky!
Centrum Kašpar by se ale neobešlo ani bez celé řady příznivců/kyň, podporovatelů/ek a dobrovolných
pracovníků/ic. Děkuji také Statutárnímu městu Liberec a Filmovému klubu Liberec za podporu a poskytnutí
prostor pro naši práci.

Ivana Sulovská
předsedkyně představenstva
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Představení organizace
Občanské sdružení Centrum Kašpar vzniklo v březnu 2005. Jsme dobrovolné sdružení, jehož členové/ky
chtějí žít ve skutečné občanské společnosti, tedy společnosti lidí, kteří se zajímají o problémy ve svém okolí a
snaží se je sami aktivně řešit. Domníváme se, že v takové společnosti hraje nezastupitelnou roli funkční rodina,
neboť rodinné prostředí ovlivňuje názory a postoje člověka po celý jeho život. Považujeme také za důležité, aby
děti a mladí lidé měli dostatek příležitostí pro rozvoj svých zájmů a dovedností. Vzhledem k tomu, že ve 21.
století je společenské klima výrazně dotvářeno vlivem masových médií, soustředíme se i na problematiku
vztahu dětí a médií.
Centrum Kašpar naplňuje své poslání tím, že:





posiluje nezastupitelnou roli rodiny;
podporuje výchovu, vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí a mládeže s ohledem na účelné využití jejich
volného času;
podporuje další vzdělávání svých členů/ek i veřejnosti;
dbá na rozvoj vztahu mezi dětmi a médii a podporuje mediální výchovu dětí a mládeže.

Naše konkrétní aktivity se soustředí na pomoc rodičům malých dětí při každodenní snaze o harmonické
skloubení profesního a rodinného života. Pomáháme rodičům při návratu do zaměstnání po ukončení
rodičovské dovolené. Pomáháme i ostatním, kteří zůstali z libovolného důvodu delší dobu vyčleněni
z pracovního procesu a dostali se tak na okraj zájmu zaměstnavatelů.
Služby zaměřené na podporu jednotlivců/kyň se nám díky novému týmu genderových odbornic podařilo
rozšířit také na konkrétní práci se zaměstnavateli v oblasti rovných příležitostí. U zaměstnavatelů realizujeme
genderové audity a testujeme nový zaměstnanecký benefit hlídání dětí v nárazových situacích.

Tým Centra Kašpar tentokrát v modré

IČ: 26994445

Číslo účtu: 2128685028/5500

Centrum Kašpar, o. s.
Kašparova 73, 463 12 Liberec – Vesec
telefon: +420 739 037 527
www.centrum-kaspar.cz

Aktivity sdružení
Aktivity sdružení se v průběhu let mění a vyvíjí, reagují na dlouhodobé i nově vznikající potřeby naší
společnosti. Cíle, s nimiž jsme sdružení před osmi lety zakládali, se obměňují naopak minimálně. Hlavní cíle
našeho sdružení jsou:


Podpora při návratu do zaměstnání – poradenská činnost a nabídka vzdělávacích programů pro
všechny, kteří se z libovolného důvodu vracejí do zaměstnání po delší pauze. Klientům/kám
nabízíme poradenský servis a celou řadu vzdělávacích programů. Aktivita vychází z cíle sdružení
podporovat rodinu v oblasti skloubení rodinného a profesního života a dále z cíle podporovat
další vzdělávání veřejnosti. Protože podstatnou část klientek tvoří maminky malých dětí, jsou
tyto služby doplňovány o hlídání dětí. Program je určen i pro zájemce/kyně a uchazeče/ky
o zaměstnání, stejně jako pro ostatní spoluobčany/ky, kteří/ré hledají nové zaměstnání.



Vzdělávací kurzy pro veřejnost zaměřené na administrativu, účetnictví a práci s počítačem.
Vybrali jsme to nejlepší a nejžádanější z rekvalifikačních kurzů a v upravené podobě nabízíme
v kurzech otevřených pro všechny zájemce/kyně. I tato aktivita vychází z našeho cíle
podporovat další vzdělávání našich členů/ek a veřejnosti.



Rovné příležitosti – každodenní snaha o skloubení práce a rodiny nás vede k rozčeření
poněkud stojatých vod v regionu v oblasti rovných příležitostí. Naším cílem je šíření osvěty
v oblasti rovných příležitostí, prosazování principů společenské odpovědnosti a genderové
rovnosti a podpora specificky znevýhodněných skupin na trhu práce.



Mediální výchova dětí a mládeže - ve spolupráci se sdružením Filmový klub Liberec
napomáháme v naplňování projektového záměru: chodu redakce Dětské televize Liberec.
Členové Dětské televize Liberec se z druhé strany podílejí na propagaci tématu rovných
příležitostí navenek.

Těmito aktivitami sledujeme dvě hlavní linie zájmu – aktivní politiku zaměstnanosti a prosazování rovných
příležitosti.
Náklady na jednotlivé aktivity hradíme z různých prostředků. Opíráme se zejména o finanční příspěvky
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Další zdroje
představují dotace z rozpočtů Statutárního města Liberec a Libereckého kraje. Děkujeme také drobným
přispěvatelům/kám.
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Soutěž, pravidla, nominace
Vstřícný zaměstnavatel je ocenění pro společnosti, které podporují slaďování pracovního a osobního
života, a to například úpravou pracovní doby podle potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň, zajištěním hlídání
dětí zaměstnaných rodičů, umožněním práce z domova, nabídkou školení nebo jinými vstřícnými kroky.
Do soutěže mohou zaměstnanci /kyně přihlásit své zaměstnavatele, nebo se mohou společnosti přihlásit
samy. Vždy je nutné uvést a popsat, jakou formou je v organizaci napomáháno skloubení pracovních a
soukromých povinností například rodičům malých dětí, studujícím středních a vysokých škol, osobám pečujícím
o osobu blízkou apod. Centrum Kašpar ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou Liberec – a
externími odborníky/icemi vybírá ty zaměstnavatele, kteří příkladným, odvážným anebo originálním způsobem
vycházejí vstříc svým zaměstnancům a zaměstnankyním.
Podrobné informace k nominacím, pravidlům, způsobům hodnocení a ověřování uvedených informací
v nominacích najdete na našich stránkách: www.centrum-kaspar.cz/2000/11/02/vstricny-zamestnavatel-3/.
Proč oceňovat zaměstnavatele podporující slaďování osobního a pracovního života?
Důvodem, proč by měly firmy hledat způsoby podpory harmonizace práce a rodiny, je nejen stále
rostoucí potřeba společenské odpovědnosti firem, ale také efektivita a ziskovost těchto kroků pro firmy
samotné. Zaměstnavatelé, kteří úspěšně realizují programy na podporu slaďování osobního a pracovního
života, totiž prokazatelně mají loajálnější, spokojenější a výkonnější zaměstnané a také výrazně nižší personální
fluktuaci.
Záštita a mediální partnerství soutěže
Záštitu nad soutěží převzala v roce 2012 opět krajská pobočka Liberec Úřadu práce ČR. Mediálním
partnerem byl Český rozhlas Sever. Soutěž byla uskutečněna díky finanční podpoře ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Třetí ročník soutěže – oceněné organizace v roce 2012
V rámci třetího ročníku jsme rozšířili téma soutěže o další skupiny zaměstnaných slaďujících práci a
osobní život. Rodiče malých dětí a vstřícné kroky zaměřené na péči o malé dítě jsme doplnili o podporu obecné
rovnováhy práce a osobního života. Nově tedy mohli soutěžící zaujmout svou vstřícností vůči starším
zaměstnaným, lidem slaďujícím práci a studium/koníček/péči o člena rodiny (takzvaná sandwichová
generace) a jinými prvky.
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K nominacím mohli zájemci využít email, osobní kontakt či přímé vyplnění on-line nominačního
formuláře na webu Centra Kašpar. Nominace byly přijímány do 15. 9. 2012.
Novinkou tohoto ročníku byla úprava kritérií soutěže, která se přímo promítla do podkladů pro
hodnocení. Připravili jsme přehled vstřícných kroků nominovaných firem v těchto oblastech:








Organizace práce – využívání flexibilních forem organizace práce, jiné úpravy pracovního
režimu,
Řízení lidských zdrojů neboli management životních změn – nábory/odchody a jejich plánování,
vzdělávání během MD/RD, podpora péče o dítě, možnost spolupráce během MD/RD, úprava
pracovního režimu v různých životních situacích,
Firemní benefity – zjišťování potřeb zaměstnaných a adresnost benefitů, rozmanitost nabídky a
informovanost o benefitech, přístup k úpravě pracovní doby v mimořádných situacích (nemoci,
péče o rodinu), benefity obecné ale i slaďovací,
Kariérní a osobností rozvoj – nabídka vzdělávání, průzkumy spokojenosti zaměstnaných, systém
hodnocení a vzdělávání (vč. plánů rozvoje), případové supervize, koučink či mentoring, aj.
Firemní kultura a společenská odpovědnost firem – podpora zdraví a životního stylu,
mezigenerační spolupráce, genderové/diverzity statistiky, neformální akce, udržování kontaktu
s bývalými zaměstnanými, využití dotačních projektů, síťování a spolupráce v regionu/oboru,
interní časopisy, PR navenek aj.

Zaměstnavatelé, kteří příkladným, odvážným nebo originálním způsobem vycházeli vstříc svým
zaměstnancům a zaměstnankyním měli šanci získat ocenění. Kromě charakteristiky firemní vstřícnosti shrnuté
do jednotlivých oblastí, mohli poprvé využít příležitosti veřejné prezentace, která byla přímo spojená
s hlasováním veřejnosti (další novinka tohoto ročníku) a jednáním odborné poroty. Největší ohlas měly
prezentace, v nichž se zástupci a zástupkyně nominovaných snažili přenést vstřícnou atmosféru přímo do sálu
Pytloun City Boutique hotelu v Liberci. K dispozici byl projektor a plátno - zástupci a zástupkyně nominovaných
mohli tedy využít prezentaci powerpointovou nebo prostě přijít a svým vlastním projevem a elánem přesvědčit
hlasující.
Nominovaných bylo sedm zaměstnavatelů: Denso, Arbeit.cz, Krajská nemocnice Liberec, Labyrint
Bohemia provozující IQpark, firma NOVUS Česko, NTI consulting a Střední odborná škola Jablonecká, Liberec.
Nabídka vstřícných opatření byla velmi široká a jak organizátor, tak hlasující veřejnost i odborná porota byli
příjemně překvapeni její úrovní a šíří.

Vedení společnosti NOCUS Česko, s.r.o
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Cenu odborné poroty nakonec získala firma NOVUS Česko, s. r. o., která svou vstřícností předčila veškerá
očekávání:





Nabízí další vzdělávání formou Meisterschule – krok s inovacemi
Přizpůsobením firemní kultury české mentalitě
Odměna za zlepšovací návrh
Pomoc (účinná) zaměstnancům/kyním postiženým povodněmi (ač firma sama vážně postižena)
+ rychlá „rekonvalescence“ po povodni svědčící o loajalitě zaměstnanců/kyň
Nabídka pracovních příležitostí v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti
Firemní kultura prolínající se všemi činnostmi
Plánování lidských zdrojů, rozvoj firmy
Pomoc formou brigád i pro děti zaměstnaných
„Mraky benefitů“ např. příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravu, dodatková
dovolená
Rovné příležitosti a slaďování v praxi
Bohatý život firmy, který se zaměstnaným snaží jít naproti.









Prezentace nominovaných firem

Odborná porota

Veřejnost pak rozhodla o druhém vítězi a to Střední odborné škole, Jablonecká, Liberec. Ta, ačkoliv je
příspěvkovou organizací a řeší s tím související finanční omezení, nastavila firemní filozofii zcela jasně:
„Hledáme cestu, jak věci realizovat. Ne překážky a výmluvy.“ Dokladem je široká nabídka nefinančních výhod
pro zaměstnané, otevřená komunikace napříč školou, příjemná a tvůrčí atmosféra. Konkrétní ukázkou snahy
vyhovět různým požadavkům zaměstnaných a podpořit slaďování práce a osobního života je i realizace
sdíleného pracovního místa. Jakýmsi paradoxem tohoto uspořádání je i fakt, že škola umožnila dvěma
pracovnicím pracovat zároveň, tedy ve stejné denní době (což zvýšilo nároky prostorové, na vybavení a další). A
zisk je v tomto případě neopominutelný – možnost sdílet odborné zkušenosti účetních se vedení školy ohromně
vyplácí a sdílené pracovní místo je pro ni velkým přínosem.

Veřejná volba
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Vyhlášení soutěže proběhlo na veletrhu EDUCA 2012 MY JOB Liberec. Záštitu nad soutěží převzala krajská
pobočka Liberec Úřadu práce ČR zastoupená její ředitelkou, Ing. Hanou Polmovou. Při vyhlášení byly vítězům
předány certifikáty a drobné dárky. Po celou dobu veletrhu byly vítězné firmy prezentovány i formou krátkých
videospotů na vstřícné téma.
Ocenění v 1. a 2. ročníku soutěže
V loňském roce se o vítězství v soutěži podělily firmy TRW Automotive Czech a JABLOCOM. Za rok 2010
získalo hlavní cenu občanské sdružení D.R.A.K a Technická univerzita v Liberci.

Vytipování a proškolení talentů
Na přání firem a dalších zaměstnavatelů a zaměstnavatelek vytipujeme, proškolíme či profesionálně
otestujeme kandidáty/ky na aktuálně vypisovaná pracovní místa. Opíráme se o 7 let zkušeností práce s lidmi.
Jelikož je vidíme v každodenním vzdělávacím procesu, můžeme na ně poskytnout reference. Firmám takto
šetříme čas i peníze. Služba je navíc zcela zdarma.

Školení talentů

Předávání certifikátů

Nenahrazujeme personální agentury ani úřady práce, naším cílem je, aby se naši klienti u
zaměstnavatelů osvědčili. Pro jejich přípravu uděláme maximum. Příprava je dlouhodobá probíhá pod vedením
zkušených lektorů a lektorek ve vybavených učebnách. Příprava talentů probíhá v těchto oblastech:
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Kariérní poradenství a plánování, koučink
Profesní diagnostika
Rekvalifikace
- Práce na počítači (práce v kancelářských programech na úrovni středně pokročilý a pokročilý
uživatel)
- Účetnictví, mzdové účetnictví, odborná angličtina pro účetní
- Administrativní pracovník/pracovnice (příprava podkladů pro účetní/ho, administrativa, práce na PC)
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Den v Kraťasech - Mezinárodní den žen a odvážných mužů
„…Poněkud netradičně proběhl Mezinárodní den žen v libereckém Centru Kašpar. V den, kdy o sobě
zima opět dala vědět formou sněhové nadílky, se několik odvážných žen a mužů navléklo do krátkých kalhot
a otevřelo brány občanského sdružení široké veřejnosti…“
tolik z citace reportáže Českého rozhlasu Sever.

Inspirace v krátkých formách
Jako nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti, jsme si nemohli nechat ujít Mezinárodní
den žen a pojmout jej tradičně netradičně. Stejně, jako je našemu pirátskému video-občasníku Kraťasy blízké
netradiční a odlehčenou formou. Na programu byly skutečné „kraťasy“, tedy zkrácené ukázky vzdělávacích a
motivačních kurzů, přednášky na téma rovných příležitostí dle zákoníku práce a jako zlatý hřeb soutěž o nejlepší
kraťasy.
Na den otevřených dveří v kraťasech dorazili zástupci firem, neziskových organizací, ale také magistrátu
města Liberce.
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Kašparovy kraťasy

Kašparovy Kraťasy vznikly jako spontánní nápad na sklonku roku 2011. Rozhodli jsme se začít vydávat
komiks, který by s lehkostí a nadhledem informoval o činnosti Centra Kašpar a otázkách souvisejících s rovnými
příležitostmi žen a mužů. Dříve než komiks se však zrodila video varianta Kraťasů, která může být chápána jako
krátký (a úderný) film. Současně se nebráníme využít tematiku „Kraťasů“ víceúčelově. Příkladem budiž Den v
kraťasech, který proběhl na MDŽ na jaře 2012. Pevně doufáme, že Vás naše Kraťasy informují, baví a třeba i
inspirují.
Na konci roku 2012 jsme měli již 5 tematických vydání:
Novoroční prémiové číslo 01
Název: Kde a jak se pekl genderový audit
Stopáž snímku: 5:44
Pojednává o počátku genderových auditů v Libereckém kraji. Vysvětluje, co to generové audity vlastně
jsou. Diváka tématy provází dvě kultovní postavičky muže a ženy vytvořené z všeobecně známých piktogramů
pro označení samic a samců v živočišné říši. Vše je propojeno s vánoční či novoroční tématikou pečení, hubnutí
a veselení. Především však můžeme sledovat názory Mg. Vladimíra Ptáčka, ředitele Jedličkova ústavu v Liberci,
ing. Jana Šumy, jednatele účetní a auditní společnosti VGD, s.r.o., tiskové mluvčí Dopravního podniku měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, paní Martiny Poršové. Ti všichni jsou zástupci organizací, které, jako první
vlaštovky podstoupily genderový audit. A jak naložit s mužstem , které čítá celkem 9 žen? Podívejte se!
Číslo 02
Název: Pracovní snídaně ve VGD a jiné příhody
Stopáž snímku: 5:32
Vedle informací o probíhajících auditech se dozvídáme kdo je to TOKEN, co je to horizontální a vertikální
genderová segregace na trhu práce, skleněný strop či skleněný výtah. Vydání se také věnuje netradičnímu
zaměstnaneckému benefitu hlídání dětí v domácnostech.
Číslo 03
Název: Mezinárodní den žen a odvážných mužů v kraťasech
Stopáž snímku: 5:17
Vydání pojednává především o akci, kterou jsme uspořádali na MDŽ. Den jsme spojili s tématikou
kraťasů a i přes chladné liberecké březnové počasí jsme se sešli ve slušivých kraťasech. Na programu byla
soutěž o nejkrásnější kraťasy, do které se přihlásil také náměstek primátorky Statutárního města Liberce pan
Kamil Jan Svoboda. Dále ochutnávky nejrůznějších služeb Centra Kašpar jako například testy profesní
diagnostiky, ale také přednáška týkající se vybraných kapitol zákoníku práce.
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Číslo 04
Název: Jak se kašpar kamarádil, utužoval a otužoval
Stopáž snímku: 4:40
Téma se točí okolo společensky odpovědného chování, utužování kolektivu, ale jak je již tradicí také
informací týkajících se vstřícných opatření firemních politik. Věnujeme se zde otázkám ege managementu,
vysvětlíme si, co je to externí benchmarking genderových vztahů či diverzity audit.
Číslo 05
Název: Jak Kašpar ke svým spo(t)kům přišel
Stopáž snímku: 3:53
Co jsou to Kašparovi spo(t)ky? Odpověď najdete v 5. Vydání Kašparových kraťasů. Také se obáváme,
která část kašparova oděvu ještě přijde na přetřes. Každopádně se také dozvíme, jaké forma flexibilního
uspořádání organizace práce je možné využívat a jaké přinášejí výhody a nevýhody. A také zjistíme, jak dopadl
další ročník soutěže Vstřícný zaměstnavatel.

A jak to celé komentují naše známé postavičky? Neváhejte a podívejte se! Všechna vydání najdete na
našich webových stánkách:
http://www.vstricny-zamestnavatel.cz/kasparovy-kratasy/

Kašparovy spo(t)ky – první vydání – FLEXI V PRAXI
Kašparovy Spo(t)ky jsou krátké vzdělávací spoty na různá témata z oblasti rovných příležitostí ve vztahu
k personální politice firem.
Proč Spo(t)ky? Jsou totiž ještě o něco kratší než Kašparovy Kraťasy.
První vydání bylo zveřejněno 22. 11. 2012. Dozvíte se, jaké formy pružného uspořádání práce existují,
jaké zaměstnanecké benefity lze nabídnout rodičům malých dětí a jaké zaměstnancům předdůchodového věku,
co je sandwichová generace, gender mainstreaming nebo diversity management.
Máte sami návrh tématu? Sdělte nám jej a ušijeme Spo(t)ky na míru!
Podívejte se na www.centrum-kaspar.cz/kasparovy-spotky/.
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Projekty hrazené z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ
Vykroč k práci s Kašparem – růst a vzdělání pro zaměstnání
Projekt byl zahájen 1. 7. 2011 a ukončen bude 30. 6. 2013.
Projektem chceme podpořit jednak uchazeče/ky a zájemce/kyně o zaměstnání, kteří/ré jsou déle než
5 měsíců evidováni na ÚP v Libereckém kraji, nebo hledají zaměstnání bez této evidence. Dále se zaměřujeme
na rodiče pečující o děti do 15 let a osoby starší 50 let s důrazem na individuální přístup. Předpokládáme, že do
projektu se zapojí 200 lidí.
Při individuální práci v poradně vycházíme vždy z jedinečné situace daného klienta či klientky a
podporujeme je při hledání zaměstnání, které by odpovídalo jejich potřebám a schopnostem. Na cestě
k tomuto cíli jim nabízíme dílčí aktivity z balíčku vzájemně provázaných služeb. Jedná se o individuální
personální poradenství, pracovní diagnostiku, motivační aktivity, rekvalifikační kurzy, možnost zprostředkování
zaměstnání a doprovodná opatření, mezi která patří hlídání dětí v době vzdělávání, stravné a dopravné.
Zaměstnankyně poradny pomáhá klientům/kám zorientovat se v jejich situaci a sestavit individuální plán
služby. Provází klienta/ku během celé doby jeho/její zakázky, koordinuje poskytované služby a poskytuje osobní
podporu. Pracovní diagnostika pomůže klientům/kám lépe poznat a rozebrat s odbornicí vlastní silné a slabé
stránky s ohledem na výběr pracovního uplatnění. Motivační aktivity, zejména kariérní plánování, navazují na
tento rozbor a umožňují jim naplánovat další profesní dráhu. Skupinová setkávání JobCluby podporují motivaci
a snahu klientů/ek a pomáhají obnovovat pracovní návyky. Následně mohou klienti/ky absolvovat rovněž
rekvalifikace. Nabízíme kurzy v oblasti práce s PC, účetní praxe a administrativy. Díky službě zprostředkování
zaměstnání a vytváření nových pracovních míst s využitím zkrácených pracovních úvazků zvyšujeme šance
klientů/ek na trhu práce. U nově vytvořených pracovních míst jsou zaměstnavatelé finančně podpořeni
úhradou mzdových nákladů. Doprovodné aktivity (hlídání dětí, stravování, příspěvek na dopravu) snižují nebo
odstraňují bariéry bránící klientům/kám ve využití našich služeb.
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Celkové náklady projektu činí více než 5,5 milionu Kč, financován je z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.2a.1
Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Motivační kurz JobClub

Zakončení rekvalifikačního kurzu

Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou
Projekt byl zahájen 1. 8. 2011, potrvá celkem 29 měsíců a ukončen bude 31. 12. 2013.
Smyslem projektu je napomáhat slaďování rodinného a pracovního života, šíření osvěty v oblasti
prorodinné politiky, odstraňovat genderovou nerovnost a začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce.
Čtyři hlavní obsahové pilíře našeho „Mostu“ tak tvoří činnost osvětová, práce se zaměstnavateli,
zavádění inovativních opatření a individuální práce s klienty/kami.
Osvěta spočívá v šíření informací z oblasti slaďování rodinného a pracovního života, otvírá a zpřístupňuje
téma genderové rovnosti širší veřejnosti a zaměstnavatele motivuje k zavádění opatření podporující slaďování
rodinného a profesního života. Z projektu také vzejdou dvě publikace nabízející podněty pro sladování
slaďování pracovního a rodinného života s uvedením postupů a metod, ověřených na konkrétních příkladech
dobré praxe z firem našeho regionu. Zároveň budeme po celou dobu běhu projektu pořádat pravidelná setkání
pro zaměstnavatele i širší veřejnost. Prorodinnou vstřícnost a otevřenost vybraných firem jsme ocenili titulem
Vstřícný zaměstnavatel 2012.
Navázána byla úzká spolupráce s pěti libereckými firmami různého zaměření. Jedná se o Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., firmu VGD, Jedličkův ústav, p. o., Liberec, Krajský úřad
Libereckého kraje, p. o. a komplex hotelů Pytloun (PHG, s. r. o.). Těmto vybraným zaměstnavatelům jsme
provedli vstupní genderový audit a poskytujeme jim návaznou pomoc se zaváděním vstřícných opatření do
praxe. V roce 2013 budou mít tyto organizace možnost zmapovat svou úspěšnost díky výstupnímu
genderovému auditu. Zúčastněné firmy také dostanou příležitost vyzkoušet nový prorodinný benefit: hlídání
dětí v domácnosti v mimořádných situacích. Zaměstnancům/kyním těchto firem zajistíme prověřené chůvy.
Rodičům se tak otevře možnost využít služby důvěryhodného hlídání dětí. Získaných zkušeností následně
využijeme k tvorbě metodiky tohoto benefitu, která bude využitelná i ostatními zaměstnavateli.
Pro individuální klienty a klientky jsme připravili dva balíčky služeb doplněné o hlídání dětí. Ženám, které
chtějí zahájit podnikání, je určena podnikatelská akademie. Sestává ze vzdělávání a individuálního poradenství
při tvorbě podnikatelského plánu a marketingové strategie. Přípravou na samostatnou výdělečnou činnost
zvýšíme pracovní uplatnitelnost žen. Budování kariéry, určené pro ženy i muže, zahrnuje poradenství, profesní
diagnostiku, plánování kariéry a zprostředkování rekvalifikace.
Celkové náklady projektu činí téměř 6,6 milionu Kč, projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.3.4 Rovné
příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.
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„Velkou výhodou sdíleného pracovního místa je uspořádání pracovní doby s ohledem na péči o rodinu. Tuto
formu jsme odzkoušeli na pozici účetní, kdy se dvě pracovnice doplňují polovičními úvazky tak, že obě pracují
v dopoledních hodinách. V tomto případě platí, že 1 + 1 = 3.“
PhDr. Milan Adamec, ředitel školy SOŠ Jablonecká, Liberec

Veřejná volba Vstřícného zaměstnavatele

Uchop svou příležitost: Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu
Projekt byl zahájen 1. 7. 2012, potrvá celkem 36 měsíců a ukončen bude 30. 6. 2015.
Smyslem projektu je (podobně jako v „Mostu k rovnováze“) napomáhat slaďování rodinného a
pracovního života, šířit osvětu v oblasti prorodinné politiky, odstraňovat genderovou nerovnost a začleňovat
znevýhodněné osoby na trh práce. Oproti „Mostu” je projekt v oblasti práce se zaměstnavateli a
zaměstnanci/kyněmi orientován na menší subjekty (deset menších firem působících v Libereckém kraji).
Těžiště projektových aktivit vedle činností orientovaných na zavádění inovativních opatření ve firmách
a práce s klienty/kami tvoří ve velké míře publicita zaměřená na šíření povědomí o problematice slaďování
rodinného a pracovního života a na motivaci zaměstnavatelů k zavádění prorodinných opatření.
Realizována jsou diskusní setkání pro zástupce/kyně podniků a veřejnost. Zřídili jsme samostatné
webové stránky projektu www.vstricny-zamestnavatel.cz. K zviditelnění tématu přispívají také partnerství
s hotely Pytloun a Magistrátem města Liberce a rovněž mediální spolupráce s Českým rozhlasem Sever.
Myšlenka prosazování rovných příležitostí se v našem regionu stává rok od roku populárnější. Svědčí o
tom i skutečnost, že partner projektu Statutární město Liberec na svých webových stránkách plánuje zřídit sekci
věnovanou rovným příležitostem a praktickým otázkám slaďování pracovní a soukromé sféry. Město dále
zorganizuje tematické semináře a představí na nich svůj přístup k rovným příležitostem.
Rostoucí význam politiky slaďování práce a rodiny dokládají i další firmy, které byly letos nominovány na
titul Vstřícný zaměstnavatel 2012. Jedná se o regionální soutěž, jejímž smyslem je ocenit a vyzdvihnout
organizace, které se významně či originálně starají o potřeby svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Výsledky
ročníku 2012 byly slavnostně vyhlášeny v říjnu na veletrhu EDUCA v liberecké Tipsport areně.
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Druhým pilířem projektu je práce s konkrétními firmami v Libereckém kraj. Cílem je rozvoj jejich vstřícné
personální politiky. V průběhu roku 2012 se do genderových auditů, které jsou z hlediska použitých metod
auditu a principu sdílení zkušeností mezi firmami naprostou novinkou v našem regionu, zapojili následující
společnosti:


ARBEIT CZ, konzultační společnost



KSM CASTINGS CZ, výrobní společnost v automobilovém průmyslu



LABIRINT BOHEMIA, IQ Landia Liberec



NTI – consulting, konzultační společnost v oblasti soft skills



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA, Liberec



PRÁVNÍ AKADEMIE LIBEREC, SOŠ



SIAL, architektonický ateliér



SOŠ LIBEREC, JABLONECKÁ

V těchto společnostech provádíme zhodnocení genderových vztahů, napomáháme vzájemné výměně
zkušeností, rozvoji síťování a poskytujeme odbornou pomoc při zavádění nových opatření. Ověřujeme možnost
zavádění zaměstnaneckého benefitu hlídání dětí v mimořádných situacích. Cílem je přispět k vyšší spokojenosti
zaměstnanců/kyň a efektivitě pracovního týmu.
Pro individuální klient(k)y máme připraveny dva druhy služeb. Pro ženy, které chtějí začít podnikat, je
určen kurz přípravy na samostatnou výdělečnou činnost. Pro rodiče, kteří se vracejí z rodičovské dovolené, je
připraveno odborné individuální a skupinové poradenství s důrazem na genderovou citlivost. Porozumění
některým předsudkům umožní rodičům aktivně se jim bránit při jednání s úřady a firmami.

Seminář genderové gramotnosti

Setkání na magistrátu města Liberce

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu
Libereckého kraje („Slaď“)
Projekt byl zahájen 1. 4. 2012, trvá celkem 26 měsíců a ukončen bude 31. 5. 2014.
Cílem je zlepšení přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a odbourávání genderových
stereotypů na trhu práce, v organizacích státní správy a samosprávy i přímo na Krajském úřadu Libereckého
kraje. Centrum Kašpar se jako partnerská organizace podílí na realizaci tří aktivit.
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První se týká provedení genderového auditu a plánu podpory rovných příležitostí na Krajském úřadu
Libereckého kraje. Tým Centra Kašpar pomocí vhodných metod navazuje na výstupy z genderového auditu a
navrhuje podrobnější plán, který slouží jako vodítko a opora při rozvíjení vstřícné politiky úřadu. Díky získaným
zkušenostem zhotovíme metodiku auditu i plánu podpory.
Vzdělávání zaměstnanců/kyň úřadu před návratem z rodičovské dovolené je další oblastí partnerské
spolupráce. Naše kariérní poradkyně se podílí na zpracování individuálních plánů vzdělávání vracejících se
rodičů. Základem této práce je zmapování silných a slabých stránek, potřeb a schopností zaměstnanců/kyň.
Cílem se zajistit, aby návrat rodičů do práce probíhal k oboustranné spokojenosti, umožňoval sladění práce a
rodiny a další profesní rozvoj.
Do třetice s úřadem spolupracujeme na šíření informací o rovných příležitostech směrem k veřejnosti.
Organizujeme semináře a diskusní stoly, určené zejména pro zástupce/kyně obcí našeho regionu.

Individuální rozhovory pro genderový audit

Vzdělávání žen na rodičovské dovolené

50+ výhod rovných příležitostí
Projekt byl zahájen 1. 11. 2012, trvá celkem 24 měsíců a ukončen bude 31. 10. 2014.
Projekt je zaměřen na podporu znevýhodněné skupiny žen starších padesáti let na trhu práce a je učen
pěti velkým zaměstnavatelům Libereckého kraje a jejich zaměstnancům/kyním.
Do projektu jsou zapojené tyto společnosti:


KSM CASTINGS CZ, výrobní společnost v automobilovém průmyslu



TI AUTOMOTIV, výrobní společnost v automobilovém průmyslu



PHG – Hotely Pytloun Liberec



DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBEREC A JABLONEC NAD NISOU, a.s.

Základem je audit rozmanitosti zaměstnaneckých skupin, jehož cílem je komplexně podchytit potřeby
všech zaměstnaných v zapojených firmách. Povede mimo jiné k doporučením a k následným změnám v oblasti
řízení lidských zdrojů, které přispějí k využití potenciálu a zkušeností žen starších padesáti let.
Projekt je založen na zavádění zcela nového zaměstnaneckého benefitu respitní asistence. Jedná se o
ojedinělou formu odlehčovací služby, kdy zaměstnancům/kyním pečujícím o osobu blízkou zajistíme
profesionální asistenty/ky k osobám o něž pečují, a to například jako doprovod k lékaři, na úřady, nebo
k zajištění nákupů. Z vlastních průzkumů vyplynulo, že nejenom rodiče malých dětí řeší problém se slaďováním
pracovního a rodinného života, ale i příslušníci/ice tzv. sandwičové generace, kteří/které často pečují o své
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nemohoucí rodiče. I ti se cítí být znevýhodněni na trhu práce, narážejí na předsudky veřejnosti i
zaměstnavatelů.
Pro zmíněné zaměstnankyně je připraven systém zaškolování, při kterém si osvojí zásady poskytování
mentoringu, aby mohli profesionálně zavádět do firmy nově nastupující či zaměstnané po rodičovské dovolené.
Budou vysvětlovat fungování organizace, učit příkladem, nabízet odborné rady a pomáhat méně zkušeným
kolegům/yním.
Při realizaci se opíráme o zkušenosti dvou partnerů: Okresní hospodářské komory v Liberci, která jako
praktik v podnikatelském sektoru bude revidovat doporučení pro další rozvoj firem s ohledem na jejich
využitelnost v každodenním chodu firmy. Obec Proseč pod Ještědem je organizací s vlastní zkušeností v oblasti
prosazování rovných příležitostí na trhu práce, v projektu působí jako mentor.

Představení benefitu respitní asistence (odlehčovací služby pro pečující osoby) ve společnosti TI AUTOMOTIV CZ v Jablonci nad Nisou

Rovná cesta
Projekt byl zahájen 1. 11. 2012, trvá celkem 24 měsíců a ukončen bude 31. 10. 2014
Projekt je zaměřen na podporu samozaměstnávání žen, snižování gender gap na trhu práce a rozvoj
strategií work-life balance. Realizuje jej Oblastní hospodářská komora a Centrum Kašpar je zodpovědné za
kariérní plánování a poradenství zapojených žen. K úspěšné realizaci projektu přispívá také prostřednictvím
odborné metodické supervize gender expertky.
Obsahem projektu je kariérová diagnostika zapojených žen, zaměřená na volbu profesní dráhy, změnu
zaměstnání či kvalifikace, další vzdělávání, návrat do pracovního procesu. Cílovou skupinou jsou dlouhodobě
nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností a ženy starší 50 let. Součástí projektu bude umísťování
zapojených žen na volná pracovní místa a motivace nového zaměstnavatele mzdovými příspěvky. Podstatnou
aktivitou projektu je realizace komplexního poradensko-vzdělávacího programu pro začínající podnikatelky,
který bude využívat moderní metody jako koučink a mentoring. Použité metody povedou k efektivním
výsledkům vzdělávání a připraví zájemkyně na budoucí podnikání jak v teoretické, tak v praktické rovině.
Součástí projektu je osvěta, která zvýší informovanost o rovných příležitostech na trhu práce a generových
aspektech pracovního uplatnění. Pomocí příběhů začínajících podnikatelek zvýšíme informovanost o
možnostech sebezaměstnání žen a budeme motivovat další zájemkyně o podnikání.

Všechny naše současné projekty jsou zahájeny v roce 2011 nebo 2012 a končí v průběhu let 2013-2015.
Jedinečnost služeb Centra Kašpar spatřujeme v komplexnosti našeho přístupu k problematice podpory
znevýhodněných skupin na trhu práce, rovných příležitostí a spolupráce se zaměstnavateli v regionu na
nastavování vstřícných firemních politik. Aby pomyslný most, který stavíme mezi lidmi a zaměstnavateli
v regionu, byl skutečně stabilní a mohl dlouhodobě spojovat oba břehy, připravujeme ještě jeden projekt, který
je zaměřen především na konkrétní pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, poradenství, vzdělávání a
zprostředkování zaměstnání. Trvat by měl 2 roky a zahájení plánujeme na závěr prvního pololetí roku 2013.
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Vedle práce na projektech nezapomínáme utužovat týmové vztahy. Dokladem toho je závěrečná
fotografie, zachycující kolektiv Centra Kašpar na jedné z mimopracovních akcí coby fotbalové mužstvo (nebo
ženstvo?). Na tom asi nezáleží, protože: „V kraťasech jsme všichni stejní.“

Utužování týmu během výletu na Baladě v Bedřichově (Jizerské hory, říjen 2012).

Spolupráce s Filmovým klubem Liberec
Dětská televize Liberec
Od svého založení spolupracuje naše sdružení s Filmovým klubem Liberec. Podílíme se na naplnění
projektu Dětská televize Liberec.
Dětská televize pomáhá dětem a mladým lidem s orientací v mediálním světě. Seznamuje je s tím, jak
média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Podporuje vlastní tvůrčí činnost mladých lidí atraktivní
formou vytváření vlastních autorských pořadů. Dětská televize Liberec na oplátku pomáhá Centru Kašpar
s přípravou propagačních spotů s tematikou soutěže Vstřícný zaměstnavatel. Centrum Kašpar organizuje pro
členy/ky redakce odborná školení a semináře, dále pomáhá se zajištěním finančních prostředků a poskytuje
část materiálně-technického zázemí pro vedení projektu.

Členové a členky DTV Liberec
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Plány pro další roky
V roce 2013 plánujeme především dobře uřídit realizované projekty. Rádi bychom získali prostředky pro
zajištění programů zaměřených na práci s jednotlivci, s lidmi, kteří ztratili zaměstnání, nebo se po delší pracovní
pauze vracejí na trh práce. Plánujeme zapojení Centra Kašpar do jednoho z probíhajících projektů s cílem
zaměřit se na diagnostiku vnitřního klima naší organizace a posílit vnitřní strategické řízení. Jedním z úkolů,
které nás čekají je příprava na příchod nového občanského zákoníku a změny, které z tohoto nového právního
předpisu pro nás budou vyplývat.
Směrem k práci se zaměstnavateli plánujeme uspořádat celou řadu profesních setkávání s personalisty
nebo vedoucími pracovníky na téma zavádění vstřícných opatření a flexibilních forem organizace práce.
Pokračovat v pilotním ověřování netradičních zaměstnaneckých benefitů zaměřených na slaďování soukromé a
pracovní sféry (hlídání dětí v domácnostech a respitní péče). V neposlední řadě plánujeme vydání tří publikací,
které shrnou dosavadní zkušenosti se slaďováním v praxi jednotlivců a zaměstnavatelů. Poslední materiál se
bude týkat metodiky zavádění benefitu hlídání dětí. Naším záměrem je motivovat a povzbudit zájemce o
slaďování texty, které vycházejí ze zkušeností místních firem, úřadů a jednotlivců.

„Hlavním přínosem benefitu hlídání dětí v domácnostech v nárazových situacích je ladění potřeb
zaměstnaných a jejich rodin s pracovním životem a s tím související pracovní nasazení bez minimálního
omezení. Je to motivační benefit pro zaměstnance, nebylo nutní čerpat dávky nemocenského pojištění při
ošetřování dítěte. Pro zaměstnavatele má benefit minimální náklady.“
Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel Jedličkova ústavu, p. o., Liberec
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Fotbalový tým Centra Kašpar

IČ: 26994445

Stejný tým ve vlakovém uspořádání

Číslo účtu: 2128685028/5500

Centrum Kašpar, o. s.
Kašparova 73, 463 12 Liberec – Vesec
telefon: +420 739 037 527
www.centrum-kaspar.cz

Účetní závěrka za rok 2012
Rozvaha (bilance)
Tabulka 1 - Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Stav
k prvnímu
účetního období
0
0
0
0
3009
0
0
3005
4
3009

dni

Stav k poslednímu
účetního období
0
0
0
0
5109
0
150
4983
-24
5109

dni

Stav
k prvnímu
účetního období
139
0
0
0
139
14
0
125
2870
0
0
279
2591
3009

dni

Stav k poslednímu
účetního období
50
0
0
0
50
-89
0
139
5059
0
0
783
4276
5109

dni

Tabulka 2 - Pasiva

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Jmění
Výsledek hospodaření celkem
Výsledek
hospodaření
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty
Tabulka 3 - Náklady

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

IČ: 26994445

Za účetní období činnost
Hlavní
Hospodářská
293
0
1476
0
5876
0
0
0
33
0
0
0

Celkem
293
1476
5876
0
33
0

0

0

0
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Daň z příjmu celkem
Náklady celkem

0
7678

0
0

0
7678

Tabulka 4 - Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

Za účetní období činnost
Hlavní
Hospodářská
0
0
0
0

Celkem
0
0

0
2
0

0
0
0

0
2
0

119
7468
7589
-89
0
-89

0
0
0
0
0
0

119
7468
7589
-89
0
-89

Použité účetní metody
Použité účetní metody
Účetní závěrka byla zpracována podle zákona 563/91 Sb. a Vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona 563/91 Sb.
a) Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu podle §13a zákona 563/91 Sb.
b) Oceňování
- nebyl pořízen majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou
- nebyly tvořeny opravné položky k majetku
- nebylo účtováno v cizích měnách
- nebyly pořizovány cenné papíry, podíly apod.
- drobný hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami
c) Metody účtování o majetku a závazcích jsou v souladu se zákonem
- závazky pojistného na sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění a dani z příjmu ze závislé činnosti
k 31. 12. 2012 činily 0 Kč
d) Náklady a výnosy
- celkové výnosy činily 7.589 tis. Kč, z toho hlavní činnost 7.589 tis. Kč (dotace z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR určená k realizaci projektu), tyto výnosy nejsou předmětem daně
z příjmu právnických osob, z toho 119 tis. Kč byly příspěvky a dary na provoz sdružení. Výnosy
z hospodářské činnosti činily celkem 0 tis. Kč.
- celkové náklady činily 7.678 tis. Kč
- výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ztráta 89 tis. Kč
Doplňující údaje
Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, závazky kryté podle zástavního práva a nepřevzala
žádné záruky za jiný subjekt.
b) Vedení a členům statutárních orgánů nebyly v roce 2012 poskytnuty odměny za členství a řízení
organizace.
a)
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