V Brně dne 13. 6. 2013
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Jihomoravský kraj je partnerem projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců
JMK a jeho PO“, jehož nositelem je příspěvková organizace kraje LUŽÁNKY – středisko volného času,
Brno, Lidická 50, a který je financován z OP LZZ.
Jak už název projektu napovídá, snaží se o zmapování situace v této oblasti, poskytuje odpovídající
vzdělávání pro cílovou skupinu – zaměstnance kraje i Vaší PO, a jako jeden z hlavních výstupů si klade
za cíl vytvořit Koncepci sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO, která by
umožnila efektivnější a jasně stanovený přístup ke všem našim zaměstnancům při slaďování jejich
pracovního a rodinného života.
Je jasné, že na základě výše uvedeného a při zachování smysluplného postupu, je důležité poznat
Vaše názory a postoje, aby mohla vzniknout primární verze Koncepce, se kterou budeme zpětně
všichni seznámeni a budeme mít možnost se podílet na jejím směřování prostřednictvím
připomínkového řízení a účastí na kulatých stolech a pracovních skupinách, které budou formulovat
finální verzi Koncepce.
Rád bych vás tedy požádal o následující pomoc. V rámci projektu byl zpracován dotazník, který byl
Vaším prostřednictvím předložen k vyplnění všem zaměstnancům JMK a jeho PO.
Nyní se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění dotazníku určeného vedoucím pracovníkům PO JMK,
abychom mohli porovnat Vaše zkušenosti a pohledy z pozice řízení PO s výsledky zjištěnými
mezi Vašimi zaměstnanci.
Dotazník je k dispozici v elektronické verzi na adrese: http://vl1.cz/dotaznik-reditele/ . Žádáme
o jeho vyplnění v termínu do 30. 6. 2013.
Doufám, že tento postup vás pracovně příliš nezatíží a že s Vaší pomocí zajistíme kvalitní podklady
pro zpracování dané Koncepce, která v konečné fázi bude mít pozitivní dopad na nás, všechny
zaměstnance JMK a jeho PO.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
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