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Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje má „Vizi“, která udává směr nejen kvalitě poskytovaných služeb 
vůči klientům, ale také oblasti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, do které jednoznačně patří 
problematika slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců úřadu. 
 

 
 
Zkušenosti s procesem návratu zaměstnankyň po mateřské, nebo zaměstnanců a 
zaměstnankyň po rodičovské dovolené? 
Krajský úřad je vstřícný zaměstnavatel, který si uvědomuje, že samotný návrat do pracovního 
procesu z rodičovské dovolené je velmi obtížný krok, a proto se snaží nad rámec zákonných 
povinností držet navracejícím se zaměstnancům i po skončení rodičovské dovolené jejich původní 
pracovní místo. V případě, že v průběhu let došlo v rámci úřadu k organizačním změnám a dané 
pracovní místo bylo zrušeno, je zaměstnanci po návratu obvykle nabídnuto jiné pracovní místo 
odpovídající jeho kvalifikaci. 
 
Specifičnost adaptace zaměstnance vracejícího se do práce spočívá v tom, že při opětovném 
zařazení do práce po delší přestávce mnohdy dochází k určité ztrátě profesionální sebedůvěry a 
někdy i poklesu zájmu o pokračování v přerušené profesní kariéře. Úspěšná readaptace takového 
zaměstnance klade nároky na citlivý přístup vedoucího a na jeho snahu nalézat možnosti, jak by 
v rámci úřadu stanovených možností mohl přispět ke sladění jeho práce a rodiny. 
 
Této specifické skupině zaměstnanců věnujeme pozornost již před samotným návratem, respektive 
již před odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Zastáváme totiž názor, že adaptace „po 
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návratu“ vlastně začíná již „před odchodem“. Využíváme k tomu interně zpracovaný kurz 
„Adaptační proces pro zaměstnankyně a zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené“, který se 
mimo jiné věnuje již období těhotenství, poskytuje praktické rady z pracovněprávní oblasti a snaží 
se pomoci s administrativní náročností odchodu z pracovního procesu na mateřskou nebo 
rodičovskou dovolenou. Kurz poslouží i v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené, neboť je 
takovým teoretickým průvodcem nejdůležitějšími milníky tohoto období. Před samotným návratem 
jsou pak informace poskytovány s optimálním časovým harmonogramem jednotlivých kroků, aby 
jejich přínos byl co možná nejvyšší. 
 
Nedílnou součástí adaptace je po návratu také mentoring. Využíváme zpracované „Metodiky 
mentoringu před návratem z rodičovské dovolené“ a na každém pracovišti je stanoven mentor, který 
byl proškolen na práci s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. 
 
Adaptační programy pro zaměstnankyně. 
Kromě již zmiňovaného kurzu „Adaptační proces“ a zavedeného mentoringu mají tito zaměstnanci 
umožněno po celou dobu mateřské nebo rodičovské dovolené účastnit se školení pořádaných 
v rámci úřadu, a to ať jsou to školení odborných témat nebo například na práci s počítačem či 
ovládání spisové služby. Samozřejmostí je zachování přístupu do vzdělávacího portálu, tedy ke 
kompletní nabídce e-learningových kurzů. V případě zájmu je umožněno i navštěvovat jazykové 
vzdělávání. 
 
Flexibilní pracovní úvazky, jaké formy. 
Flexibilní formy organizace práce jsou jedním z motivačních prvků, které krajský úřad svým 
zaměstnancům poskytuje.  Za účelem sladění pracovního a osobního života mohou nejen 
zaměstnanci vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené využít těchto flexibilních forem 
organizace práce: 

 částečného úvazku, 
 pružné pracovní doby, 
 jiného rozvržení pracovní doby, 
 práci z domova, 

 
Podpora rodičů na MD/RD. 
Po celou dobu trvání mateřské nebo rodičovské dovolené udržuje kontakt s maminkou či tatínkem 
příslušný odbor prostřednictvím určeného mentora. Samozřejmostí je, že jsou všichni zváni na 
hromadně pořádané akce – předvánoční setkání zaměstnanců s vedením kraje, meziodborové 
sportovní hry, turnaj v kuželkách či hromadná divadelní představení pro zaměstnance. 
 
Maminkám a tatínkům jsou zasílána všechna vydání zaměstnaneckého periodika „Občasník“, kde 
se snažíme uveřejňovat s jejich souhlasem i „krajské přírůstky“, tedy fotky narozených dětí našich 
zaměstnanců a zaměstnankyň.  
 
Dvakrát do roka je za podpory vedení úřadu maminkami a personálním oddělením pořádán 
„Bazárek dětského oblečení a hraček“ v prostorách multimediálního sálu krajského úřadu. 
Maminkám na mateřské a rodičovské dovolené, ale též maminkám a tatínkům zaměstnaným, je 
umožněno vystavit oblečení a prostřednictvím jedné centrální pokladny mají možnost prodat 
nepotřebné oblečení a také nakoupit nové. Tato aktivita je maminkami i tatínky velmi chválena a 
žádána. 
 
Setkali jste se s tím, že na RD nastoupil muž? Jaká je jejich podpora ze strany kraje? 
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Za dobu historie krajského úřadu nám odcházel pouze jeden muž na rodičovskou dovolenou. 
Podpora ze strany úřadu je v této oblasti rovnocenná pro muže i ženy. 
 
Formy motivačních benefitů 
V rámci rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života zajišťujeme: 
 Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 

Krajský úřad má vytipovaná místa, kde mohou pracovat zaměstnanci se zdravotním 
znevýhodněním, a na těchto místech zaměstnává i řadu těchto osob. 
 Rovné odměňování  

Krajský úřad dbá na rovné odměňování napříč krajským úřadem, včetně pravidelného sledování 
a vyhodnocování statistických údajů z hlediska genderové problematiky. 
 Zřízení mateřské školy 

Od ledna 2014 byl spuštěn provoz Mateřské školy, Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková 
organizace, určené pro děti zaměstnanců krajského úřadu. 
 Mentoring pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené  

Po celou dobu mateřské a rodičovské dovolené je s rodiči – mentorovanými udržován kontakt 
prostřednictvím vybraného mentora každého odboru – více v samostatné kapitole k mentoringu. 
 Rovný přístup k horizontálnímu i vertikálnímu kariérnímu růstu  

Krajský úřad podporuje kariérní růst, a to bez ohledu na pohlaví, věk či sexuální orientaci – 
vedení úřadu jde především o kvalifikaci, zkušenosti, praxi a předpoklady pro výkon práce 
daného pracovního místa. 
 Ucelený systém zaměstnaneckých benefitů 

V  rámci Sociálního fondu Libereckého kraje jsou zaměstnancům každoročně poskytovány 
zaměstnanecké výhody. Jejich výše a četnost je dána finančními prostředky fondu. 
 Pracovní prostředí  

Přestože se často pracovní prostředí bere jako samozřejmost, je třeba si uvědomit, že krajský 
úřad poskytuje zaměstnanců nadstandardní pracovní podmínky, včetně moderních pracovních 
pomůcek a kancelářského vybavení. 
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Soutěž „Půl na půl“, znáte, zúčastnili jste se jí? 
Krajský úřad Libereckého kraje se soutěže „Úřad roku Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 
zúčastňuje již od prvního ročníku. V letošním, jubilejním 10. ročníku, získal Liberecký kraj  
3. místo v kategorii krajských úřadů. Toto umístění je tak ověřením správnosti realizovaných aktivit 
při zkvalitňování práce úřadu v oblasti slaďování práce a rodiny zaměstnanců.  
O tom, že krajský úřad má zaměstnancům co nabídnout, svědčí i skutečnost, že za rok 2015 získal 
Liberecký kraj – Krajský úřad Libereckého kraje od Rady kvality České republiky primát 
Společensky odpovědné organizace v oboru veřejná správa. 


