
 
 
 
Dobrý den, 
 

ve druhém pololetí roku 2022 Vám operační program Zaměstnanost Plus nabídne možnost 

přihlásit se do dotační výzvy na podporu zavádění diverzity, inkluze a flexibility do 

zaměstnavatelské / firemní praxe a kultury. Téma se ukazuje jako aktuální a pro 

zaměstnavatele v ČR velmi potřebné a přínosné. Dotační podpora nabídne možnosti, jak 

může být právě Vaše firma / společnost zajímavá pro kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně 

a tím si připravit výhodnou pozici pro Váš rozvoj v dalších letech. Navržené postupy vedou 

k rozmanitosti pracovních týmů i jejich větší angažovanosti. Výzkumy v západní Evropě a USA 

dokazují, že tato cesta skutečně existuje a že spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně v 

prosperující firmě / společnosti mohou být každodenní realitou!  

 

Pokud Vás téma zaujalo, je možné se přihlásit na bezplatný on-line seminář, kde vám 

zástupkyně MPSV ČR do posledního detailu představí věcný záměr připravované výzvy, 

zodpoví Vaše dotazy a uvítají též věcné připomínky, jak výzvu upravit Vašim potřebám. 

Seminář proběhne 15. 2. 2022 na platformě MS Teams. Bližší informace o záměru podpory 

už nyní najdete i na webu esfcr.cz.   

 

Základní informace: 

 

V rámci výzvy můžete získat finanční podporu na poradenství v těchto oblastech: 

 

● Jak zavádět a rozvíjet flexibilní formy práce. 

● Jak pracovat s diverzitou a inkluzí při podpoře talentů. 

● Jak systematicky podporovat rodiče v práci včetně jejich podpory během 

mateřské/rodičovské dovolené, aby se mohli profesně i kariérně rozvíjet.  

● Jak sestavit rozmanité pracovní týmy tak, aby měly šanci dosáhnout výborných 

výsledků, a jak s těmito týmy pracovat. 

 

Zaváděním diverzity, inkluze a flexibility se stanete specialisty v těchto oblastech: 

 

● Flexibilita práce 

Až 41 % firem přešlo kvůli pandemii covid-19 dlouhodobě k práci na dálku. Dotační 

podpora Vám pomůže udržet flexibilní práci i v poklidných dobách, vyřešit vzniklé 

otazníky a najít cestu, kudy pokračovat do budoucna. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__roBMaFUMFQxRzFJVFlOWjczWldRODNUMzNRMzZDVy4u
https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity


 
● Podpora rodičů v práci včetně inkluzivního managementu MD/RD 

 

 

Nedostatek kvalitních zaměstnanců? Využijte obrovskou příležitost dnešní doby a získejte na 

svou stranu pracovní sílu na MD/RD. Zjistěte, jak překročit bariéru předsudků.  

 

● Diverzita a inkluze 

Nebojte se podpořit rozmanitost a spolupráci lidí s různorodými názory a zkušenostmi. 

Najděte cestu k inovativním a unikátním řešením.  

 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici. 

 

Děkujeme za Váš zájem a přejeme hodně úspěchů,  

 

S přáním hezkého dne 
  
Mgr. Ilona Johnová Koukalová, vedoucí oddělení 
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