OCENĚNÍ „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ 55 +“
JIHOČESKÝ KRAJ 2021
3. ročník
Cílem udělení ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“ je ohodnotit společnosti, které
v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti
jak k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru
k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice
a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.
Důvody vyhlášení soutěže k získání ocenění
Společnosti se již delší dobu potýkají s absencí kvalitních pracovníků. Tento problém by firmy mohly
postupně začít odstraňovat přijímáním osob vyššího věku, kterých díky stárnutí obyvatel přibývá, ale u
mnoha společností přetrvávají stále velké předsudky při jejich zaměstnávání. Dle studie personální
agentury Adecco Group jsou ale starší osoby a senioři přínosem pro firmu nejenom z hlediska
dlouholetých zkušeností a znalostí, ale je pro ně typická i vyšší míra loajality, spolehlivosti a
zodpovědnosti vůči pracovním povinnostem.
Cílem vzniku soutěže je tedy představit, zviditelnit a ocenit firmy, které zaměstnávají starší osoby,
pracují s nimi a které se tak mohou stát dobrým příkladem pro ostatní společnosti
Přínosy pro oceněnou společnost
Toto ocenění přinese zapojeným společnostem nejen konkurenční výhodu ve formě propagace
společnosti, ale také pomůže ke zvýšení image společnosti v regionu, a taktéž ke zlepšení pracovních
vztahů, zejména na mezigenerační úrovni.
VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
• Jihočeský pakt zaměstnanosti (Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., nositel
Jihočeského paktu zaměstnanosti)
ZÁŠTITA
Záštitu ocenění “Společnost přátelská zaměstnávání 55+” udělili:
• místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka
• Uvolněná členka Rady Jihočeského kraje doc., Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
PARTNEŘI
V letošním ročníku se partnery staly následující společnosti:
• Deloitte Advisory s.r.o.
• Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích
• Jihočeská hospodářská komora
• Regionální agrární komora Jihočeského kraje
• Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s.
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Trenkwalder a.s.
Holistic management, s.r.o.
Virtual Lab, s.r.o.
Úspěšně do penze

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Mediálním partnerem soutěže jsou:
• Deník
• Český rozhlas
• Jihočeská televize
• Jižní Čechy TEĎ (JcTEĎ.cz)
• Za krásnější Vimperk – internetový magazín
HARMONOGRAM SOUTĚŽE
• 20. duben 2022: Vyhlášení soutěže o získání ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání osob
55+“.
• Duben – červen 2022: Přihlašování společností do soutěže.
• Červenec – srpen 2022: Hodnocení soutěže: 1. hodnocení na základě kriteriálního hodnocení, 2.
výběr vítězů hodnotící komisí.
• Září - říjen 2022: Slavnostní vyhlášení vítězů. Termín a místo vyhlášení bude upřesněno v průběhu
soutěže.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Úplná pravidla soutěže budou zveřejněna po celou dobu na webovém portále:
•
•
•
•

projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Senioři v krajích (http://seniorivkrajich.mpsv.cz),
Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz),
Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz),
a Sociálním portále Jihočeského kraje (https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/).

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené
podobě uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou
považována za úplná a konečná.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže. Tato
pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České
republiky.
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Účastník soutěže
Tato soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu či neziskové organizace,
které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti či jeho pobočku na území
Jihočeského kraje.
Do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže.
Ze soutěže jsou také vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům
nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno
důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze
soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
Přihlášení do soutěže
Každý zájemce (dále také účastník soutěže) o účast v soutěži vyplní online přihlášku, jejíž součástí je
dotazník na webových stránkách projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Senioři v krajích
(http://seniorivkrajich.mpsv.cz), Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz), Jihočeské
společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz) nebo Sociálním portále Jihočeského kraje
(https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/) a odešle ji nejpozději do 30. června 2022. Účastník stvrdí
pravdivost údajů poskytnutých v přihlášce čestným prohlášením o pravdivosti údajů.
Údaje poskytnuté v přihlášce jsou neveřejné a nebudou zveřejňované bez předem poskytnutého
souhlasu účastníka soutěže.
Účastník soutěže svým přihlášením poskytuje souhlas se zveřejněním informace, že se do soutěže
přihlásil.
Na základě přihlášky mohou být soutěžící osloveni členy hodnotící komise a vyzváni k doplnění
informací.
Hodnotící komise
Hodnotící komise bude ustanovena na základě jmenování jednotlivých zástupců z organizátorů soutěže
a jejich partnerů. Hodnotící komise bude složena vždy po jednom zástupci za konkrétní organizaci.
Hodnotící komise bude celkem sedmičlenná.
Hodnotící období
Hodnotícím obdobím bude stav k 31. 12. 2021.
Kategorie společností pro hodnocení
•
•
•

Malá společnost – 0–49 zaměstnanců včetně
Střední společnost – 50–249 zaměstnanců včetně
Velká společnost – nad 250 zaměstnanců

Hodnocení účastníků soutěže
Výhercem ocenění se stává ta společnost, která získá nejvíce bodů v kritériích hodnocení. V rámci
soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v rámci dané kategorie společností.
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Kompletní přehled přihlášených a výherců bude k dispozici na výše uvedených internetových
stránkách.
Výhercům bude tato cena předána při slavnostním vyhlášení vítězů v květnu roku 2022. Termín
slavnostního vyhlášení a místo bude upřesněno v průběhu soutěže.
Ceny pro vítěze
Vítězovi každé kategorie společností budou předány následující ceny v podobě:
•
•

•

•
•

diplomu s uvedením kategorie,
mediálního prostoru v partnerských médiích pro každého vítěze, který obsahuje:
✓ Mediální prostor v tištěném médiu Deník v hodnotě 10 000,- Kč v krajském vydání.
✓ Mediální prostor Jihočeské hospodářské komory v hodnotě 5 000,- Kč (resp. 10 000,- Kč pro
nečleny JhK). Jedná se o ½ strany v tištěném zpravodaji Jihočeský podnikatel, dále bannerovou
inzerci v elektronickém newsletteru Infoservis Jhk, zveřejnění článku na webu www.jhk.cz
v sekci Aktuality a uveřejnění příspěvku na Facebooku Jihočeské hospodářské komory
s odkazem na článek uveřejněný v aktualitách na www.jhk.cz.
poukazu na služby od společnosti Holistic management, s. r. o. a Virtual Lab, s.r.o. v hodnotě 12
900,- Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců.
Každý vítěz si může vybrat jednu z následujících služeb:
✓ Půl denní workshop využití virtuální a rozšířené reality ve firemním vzdělávání, výrobě,
logistice.
✓ Půl denní konzultace strategického nastavení.
balíčku od společnosti Trenkwalder a.s. v hodnotě 5 000,- Kč pro každého vítěze,
Projekt Úspěšně do penze poskytl knihu BUDOUCNOST JE a dvouhodinový workshop pro firmy.

Vítězům jednotlivých kategorií budou dále předány následující ceny:
Cena pro vítěze v kategorii
Malá společnost
✓ Balíček dárkových
předmětů od
společnosti Deloitte
Advisory s.r.o.

Cena pro vítěze v kategorii
Střední společnost
✓ Balíček dárkových
předmětů od
společnosti Deloitte
Advisory s.r.o.

Cena pro vítěze v kategorii
Velká společnost
✓ Voucher na služby,
moderovaný workshop a
navazující aktivity v
rozsahu 4 hodiny, která
se jmenuje Zhodnocení
vyzrálosti procesů
týkajících se práce, lidí a
pracovního prostředí –
zotavení pro krizi od
společnosti Deloitte
Advisory s.r.o.

Vítězové soutěže budou dále zveřejněni u partnerů a organizátorů soutěže, konkrétně:
•
•

Deník – tištěné médium v rámci Jihočeského kraje a na portále www.denik.cz
Rozhlas České Budějovice
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•
•
•
•
•
•
•

Jihočeská televize
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí – Senioři v krajích (http://seniorivkrajich.mpsv.cz/)
Web Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz)
Web Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz)
Sociální portál Jihočeského kraje (https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/)
JcTEĎ
Za krásnější Vimperk

Práva a povinnosti
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže
soutěžícím.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího
upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo
jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
Ceny v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je
organizátorem stanovena.
Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě nesprávného uvedení kontaktních údajů nebo
jejich změny.
K účasti v této soutěži není třeba zakoupit žádný výrobek či službu, ani není třeba poskytnout
organizátorovi peněžní či jiný vklad.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži každý soutěžící:
a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím e-mailové adresy a
telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely
zasílání informací o průběhu této soutěže,
b) dává organizátorovi a společnosti v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu společnost, e-mailová adresa, adresa datové
schránky a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním
výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro
další propagační účely organizátora a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu
společnost a její adresa ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách společnosti.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na
blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti včetně ztráty
nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na pořadatele.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů, o.p.s.
Husova 9
370 01 České Budějovice
Ostatní kontaktní údaje:
tel.: +420 387 699 317
mobil: +420 602 454 395
e-mail: info@jsrlz.cz
internet: www.jsrlz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň – Jihočeský kraj
Žižkova 309/12,
370 01 České Budějovice
Ostatní kontaktní údaje:
Mobil: +420 770 147 923
e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz
internet: http://seniorivkrajich.mpsv.cz/
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