Návod pro vyplnění dotazníku:
Vážená paní, vážený pane,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zúčastnit soutěže “Podnik přátelský rodině” a neobáváte
se porovnat Vaši péči o zaměstnance s ostatními podnikatelskými subjekty v Kraji Vysočina.
Chceme Vám být co nejvíce nápomocni, aby pro Vás vyplnění dotazníku nebylo velkou
administrativní zátěží.
Soutěžní dotazník najdete na adrese www.kr-vysocina.cz/socialni-portal pod ikonkou
“Soutěžní dotazník”
Pokyny pro vyplnění soutěžního dotazníku:
Pro možnost průběžného ukládání rozpracovaného dotazníku se, prosím, zaregistrujte
prostřednictvím odkazu zaregistrujte Do registračního formuláře uveďte požadované údaje a
klikněte na ikonku registrovat. Poté se Vám již načte vlastní soutěžní dotazník.
Dotazník obsahuje :
a) identifikaci podniku
b) část A,B,C,D pro analýzu situace ve Vaší firmě
c) šest doplňujících otázek
d) organizační otázky a pokyny
Do bílých polí vyplňte, prosím, požadované údaje k identifikaci přihlašovaného podniku. Pro
zjednodušení identifikace můžete po vyplnění IČO využít ikonku Doplň údaje z Aresu ,
automaticky se Vám načte adresa podniku.
V části A, B, C, a D označte, prosím, odpovědi kliknutím na políčko ano nebo ne. Údaje Počet
mužů/žen vyplňujte číslicí, tu vepište do bílého políčka. U některých otázek se po odpovědi
ano rozbalí další doplňující otázka, požadující uvedení specifikace či konkrétního naplnění
daného opatření. Zde, prosím, popište konkrétní způsob realizace opatření. Bez tohoto
doložení nebude Vaše odpověď ano považována za kladně hodnotitelnou.
Odpovědi na doplňující a závěrečné otázky uveďte do příslušných bílých polí.
V případě, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku později, klikněte na ikonku uložit
rozpracované. Po opětovném přihlášení na adrese www.kr-vysocina.cz/socialni-portal, zadání
jména a hesla se dostanete do vaší rozpracované verze.
Po vyplnění všech údajů klikněte na ikonku Uložit a uzavřít. Zobrazí se vám přehled všech
vyplněných údajů a zároveň se dotazník odeslán do centrální databáze. Pro vytištění
dotazníku použijte ikonku tisk. Prosíme o založení tiskové verze pro případné ověřování údajů
ze strany organizátora.
Před odesláním dotazníku prosíme o pořízení kopie a založení u Vás pro případ ověřování
údajů ze strany organizátora.
Originál vyplněného dotazníku zašlete v listinné podobě na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte heslem: Soutěž Podnik přátelský rodině.
Hodnocení odeslaných dotazníků:
Pro hodnocení soutěžních dotazníků bude jmenována odborná komise, složená ze zástupců
Kraje Vysočina, podnikatelského sektoru a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Odpovědi
budou hodnoceny body z hlediska kvantity i kvality. Hodnoceny jsou jak odpovědi v části A,
B, C a D, tak odpovědi na doplňující otázky. Závěrečné organizační otázky hodnoceny
nejsou.
Pokud Vám při vyplňování dotazníku není vše jasné, kontaktujte prosím sekretariát
soutěže, Mgr. Stanislavu Holbovou, email: holbova.s@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 828.

