Úspěšný projekt zaměřený na rovné příležitosti

ve společnosti ARAKO spol. s r.o.

F

irma ARAKO spol. s r.o. navazuje na více
než 60letou tradici výroby průmyslových
armatur, jenž jsou vyráběny dle norem ČSN,
DIN, EN a ANSI. Tyto armatury jsou určené
pro klasickou, ale i jadernou energetiku a
další průmyslové obory.
ARAKO spol. s r.o. usiluje o postupný rozvoj
společnosti a samozřejmě o udržení prosperity a stability. Těchto cílů se snaží dosáhnout i
zapojením do speciálních dotačních programů.
Posledním realizovaným projektem byl „Genderově rovný přístup ve společnosti ARAKO spol.
s r.o.“ s registračním číslem CZ.1.04/3.4.04
/88.00016. Na realizaci projektu byla udělena
dotace ve výši 4 169 825 Kč. Tento projekt se
zaměřoval na politiku rovných příležitostí (RP)
mezi muži a ženami uvnitř společnosti. Politika RP dosud ve společnosti zavedena nebyla,
očekával se od ní vysoký přínos pro firmu.
Projekt byl naplánován na 24 měsíců a určen
pro cílovou skupinu 35 vedoucích zaměstnanců firmy, kteří mají přímý vliv na uplatňování
principů RP ve společnosti v rámci výkonu své
funkce. Již nyní lze s jistotou potvrdit, že se
jednalo o velice úspěšný projekt, ve kterém
bylo dosaženo všech cílů a v rámci kterého

byla provedena plánovaná školení zaměřená na
různé aspekty politiky rovných příležitostí. Na
začátku realizace projektu se uskutečnil firem-

ní audit rovných příležitostí, jehož výstupem
byl akční plán. Tento plán zahrnoval slabiny a
přednosti firmy a shrnul veškerá doporučení,
možnosti nastavení uplatnění rovného přístupu
v různorodých oblastech každodenní pracovní
rutiny. Výsledky auditu byly implementovány
do následujících teoretických školení, kde se
cílová skupina vzdělávala ve vybraných úsecích zaměřených na problematiku RP. Dosažené vědomosti bylo nutno procvičit v praxi,
proto byly realizovány praktické workshopy, na
kterých si účastníci osvojili dovednosti na praktických příkladech.
Všechny tři aktivity, které byly během dvouleté
realizace projektu uskutečněny, na sebe navazovaly a jedna bez druhé by neměly takový
přínos, jako tento celek. Díky kompletnímu projektu se cílová skupina seznámila s problematikou rovných příležitostí a je připravena aplikovat možná řešení problémů do praxe i firemní
kultury.
Společnost ARAKO dosáhla vytyčených cílů
projektu, realizovala kurzy a uskutečnila praktické workshopy. Všechny nově nastavené cíle
se bude firma snažit nadále podporovat a zaměřovat se na politiku RP.

