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âeská spoleãnost I love pets se za-
b˘vá v˘robou potfieb pro domácí
mazlíãky a se sv˘mi v˘robními pro-
story se nachází v malebném prostfie-
dí samotného Kun‰tátu. Spoleãnost
se od svého vzniku profiluje jako so-
ciální podnik,  jehoÏ snahou je sniÏo-
vání místní nezamûstnanosti. Není
proto pfiekvapením, Ïe zamûstnává

pfiedev‰ím osoby hÛfie se uplatÀující
na trhu práce, jako jsou osoby se sní-
Ïenou pracovní schopností a také 
osoby invalidní.

Díky projektu Rovné pfiíleÏitosti
v Kun‰tátu mohou b˘t podpofieny
dal‰í takové skupiny – dlouhodobû
nezamûstnané Ïeny, Ïeny v pfieddÛ-
chodovém vûku, Ïeny vracející se po

rodiãovské dovolené nebo péãi o zá-
vislého ãlena rodiny na trh práce ãi
osobám peãujícím o závislého ãlena
rodiny. A lze konstatovat, Ïe se tak
stalo. Vzniklo 7 nov˘ch flexibilních
pracovních míst na ãásteãné úvazky.

Souãasnû je projekt zacílen na
motivaci zamûstnavatelÛ k uplatÀo-
vání rovn˘ch pfiíleÏitostí Ïen a mu-
ÏÛ a slaìování pracovního a rodin-
ného Ïivota jejich zamûstnancÛ.

JiÏ teì lze konstatovat úspû‰nost
projektu. U osmi zamûstnavatelÛ
byl proveden genderov˘ a rodinn˘
audit a poskytnuty odborné konzul-
tace a poradenství zamûfiené na ob-
last rovn˘ch pfiíleÏitostí a po-rodin-
n˘ch opatfiení. Audit, aãkoliv samo
slovo zní komplikovanû, probíhá
jednodu‰e a nezatûÏuje samotné za-
mûstnavatele. Genderov˘ audit pro-
vádí auditorská firma v podobû do-
tazníkového ‰etfiení, kter˘ vyplÀují

zamûstnanci. Stejná firma ‰etfiení
vyhodnotí a zpracuje o nûm zprávu.
KaÏd˘ zapojen˘ úãastník, kter˘
projeví zájem, se mÛÏe v oblasti
gendrové problematiky dále vzdûlá-
vat prostfiednictvím e-learningu.

V souvislosti s projektem je rov-
nûÏ úspû‰nû provozována sluÏba pé-
ãe o dûti ‰kolka Fantazie. Velkou v˘-
hodou této ‰koliãky je pruÏná oteví-
rací doba. Rodiãe vyuÏívající jejích
sluÏeb mohou své ratolesti pfiivádût
do ‰kolky flexibilnû mezi 7 a pÛl de-
vátou hodinou ranní. Zafiízení pak
funguje do pÛl páté odpoledne.
Pfiijetí dítûte do ‰kolky je podmínûno
absolvováním genderového auditu
zamûsnavatele. ·kolné dítûte je hra-
zeno z vefiejné podpory kaÏdého za-
mûstnavatele (tzv. de minimis). 
Pro zájemce více info na: 
www.ilovepets.cz
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ROVNÉ P¤ÍLEÎITOSTI V KUN·TÁTU

Dûti ze ‰kolky Fantazie.

Dal‰í reportáÏe na
www.listyregionu.cz

Tak zní název projektu, kter˘ vznikl za finanãní podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpoãtu âeské republiky. Projekt byl zahájen 1. 3. 2012
s pfiedpokládanou dobou trvání 36 mûsícÛ. Pfii jeho zrodu stála spoleãnost I love pets s.r.o. spoleãnû se sv˘mi partnery, kter˘mi jsou mûsto Kun‰tát a ne-
zisková spoleãnost Liana. 
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LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EGYPT od 12.290, Emiráty od 14.190, MAROKO od 13.190!  

TURECKO - 12.190, Portugalsko - 9.300!, MALLORCA - 10.590!
Novû „Májové slevy” do 20.5.! Chorvatsko 2. os. za 50%! aj.

TIP: PafiíÏ + Disneyland, 5.-9. 7., z Blanska, 3 x N/S, bez noã. pfiejezdÛ!
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny/ novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ = od 9.950 Kã! let Andalusie, Sicílie,aj.

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 
DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ


