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ANIMA PLUS CZ
Aktuální trend v oblasti personální politiky

Aktuálním trendem v oblasti personální politiky je tzv. prorodinně orientovaná 
personální politika, která nejen zohledňuje potřeby zaměstnanců, ale má své 
opodstatnění také jako nástroj zvyšující efektivitu podnikání a ekonomické přínosy.
Projekt ANIMA PLUS CZ nabízí dva základní soubory opatření, která napomáhají 
harmonizovat rodinný a profesní život zaměstnanců a zároveň zvyšují efektivitu práce 
v organizacích. Jedná se o realizaci Auditu rodina & zaměstnání a vzdělávacích kurzů 
pro ženy, které mají ztížený přístup na trh práce. 

Audit rodina & zaměstnání, implementovaný do českého prostředí na základě 
německého a rakouského modelu,  hodnotí celý komplex opatření, kterými zaměstnavatel 
vytváří prorodinné klima ve svém podniku. Klíčovou součástí auditního procesu je také 
naplánování a realizace dalších takových opatření. V rámci pilotního projektu budou 
auditovány dvě brněnské organizace, Magistrát města Brna a Knihovna Jiřího Mahena, a na 
základě výsledků auditu jim bude udělen certifikát, který osvědčuje, že tito zaměstnavatelé 
uplatňují prorodinně orientovanou personální politiku.

Jednou z důležitých aktivit projektu ANIMA PLUS CZ je také realizace vzdělávacích 
kurzů pro nezaměstnané ženy a matky vracející se na trh práce po skončení rodičovské 
dovolené, které mají zájem pracovat na IT pozicích, případně se chtějí v práci s počítačem 
zdokonalit pro svou plánovanou profesi. Kurzy, které jsou připraveny ve spolupráci se
společností IBM GS Delivery Center CR s.r.o, pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči 
Brno. Účastnice kurzů jsou vzdělávány nejen v oblasti informačních technologií (počítačový 
kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), ale absolvují také 
semináře zaměřené na  trénink tzv. soft skills a anglickou konverzaci. Z pilotního kurzu vyšlo 
16 úspěšných absolventek, v březnu bude zahájen druhý běh a do června 2011 se uskuteční 
ještě další dva podzim 2010 a jaro 2011).

Realizátorem projektu ANIMA PLUS CZ je Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, 
partnery jsou  Národní centrum pro rodinu (zajišťuje realizaci Auditu rodina & zaměstnání), 
Statutární město Brno a  IBM GS Delivery Center CR s.r.o. Projekt probíhá od srpna roku 
2009 do července roku 2011. 




