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dotaznÍK

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže 

1. ročník, rok 2005 - Postavení žen v řídících pozicích


I. Firemní prostředí

Používá Vaše společnost při vytváření firemního prostředí některé z následujících přístupů (v konkrétních opatřeních)?
 pracovní podmínky přátelské rodině (work-life balance)
 diversita pracovních týmů
 mentorovací programy 
 rovné příležitosti mužů a žen 
 posilování postavení žen v řídících pozicích
 nesexistické pracovní prostředí

                     
Sleduje Vaše společnost nějakým způsobem postavení žen ve firmě, např. monitoring, evaluace, audity, statistiky, průzkumy, konzultace, analýza politik?
 ANO
 NE
 sledování provádí naše mateřská společnost v zahraničí

        Pokud ano, prosime, specifikujte: 
     



Provozuje Vaše společnost speciální programy pro vytváření atraktivního pracovního prostředí pro ženy?
 ANO
 NE

Pokud ANO, prosíme, uveďtě jaké:
 networking žen pracujících ve Vaší společnosti
 mentoring
 vzdělávací programy 
 coaching
 benchmarking
 odborné konzultace
 jiné

Jaký je postoj Vaší firmy k zaměstnankyním, které odejdou na mateřskou/rodičovskou dovolenou? Pečujete nějakým způsobem o tyto pracovnice? 
 je to pro firmu problém, přeruší se pracovní dráha
 je to osobní problém každé ženy, musí si své místo ve firmě sama znovu vybudovat 
 během mateřské dovolené udržujeme kontakt 
 zaměstnankyně má možnost pracovat z domova nebo na částečný úvazek
 dbáme na to, aby se ženě po návratu z mateřské dovolené nesnížil její pracovní status
 ženy po návratu vykonávají stejně odpovědnou a kvalifikovanou práci jako před odchodem na mateřskou dovolené

Pokud Vaše společnost nabízí jiné než standardní uspořádání pracovní doby, o jaké typy se jedná?
 flexibilní pracovní doba
 částečné úvazky
 práce z domova
 práce po telefonu
 sdílení pracovního úvazku
 stlačený pracovní týden
 jiné:
     


Mají Vaši zaměstnanci možnost čerpat volno nad rámec zákona v případě nutnosti péče o závislé osoby (děti, nemocné nebo starší osoby)?
 ANO
 NE

Je personální oddělení pravidelně školeno v otázkách slaďování rodinného a pracovního života a oblasti rovných příležitostí?
 ANO
 NE

Je v těchto otázkách pravidelně školen management Vaší společnosti? 
 ANO
 NE

Zabýváte se společenskou odpovědností firem?
 ANO
 NE

                    Pokud ANO, uveďte, v jakých oblastech:
     





Je Vaše firma držitelem nějakého ocenění v oblasti zaměstnaneckých politik, bezpečnosti práce nebo společenské odpovědnosti firem?
 ANO
 NE

                    Pokud ANO, uveďte, o jaká ocenění se jedná:
     














II. Postavení žen ve firmě


Jaký je počet zaměstnanců ve Vaší firmě a podíl žen v něm? 
Celkový počet zaměstnanců:
     
Podíl žen:
     

Existují ve Vaší firmě pozice, na kterých jsou častěji zastoupeny ženy?
 ANO
 NE

                       Pokud ANO, o jaké pozice se jedná?
Jde o následující pozice:
     



 Snažíte se zvýšit počet žen v pozicích, kde dominují muži, a naopak?
 ANO
 NE

Pokud ANO, jakým způsobem?
     




Jaké je % žen v řídících pozicích ve Vaší firmě? 
     %


Jaký podíl žen je zastoupen
     % ve středním managementu
     % v topmanagementu
     % ve statutárních orgánech společnosti


Jaké řídící pozice ženy zastávají?
     












III. Podpora žen v řídících pozicích

Prosíme, popiště programy na podporu žen v řídících pozicích (max. 2 strany):

Zaměřte se především na následující:
	specifikace programů zaměřených na tuto oblast

cílové skupiny
-     definice cílů programu
	důvod realizace těchto programů

formy motivace žen k účasti v programech
iniciátor programů (vedení společnosti atd.)
domníváte se, že více žen v řídících pozicích může pozitivně ovlivnit kulturu ve Vaší firmě?
















  


IV. Identifikační údaje

Máte-li pocit, že některé skutečnosti, které se vztahují k dané problematice nebo jsou specifické pro Vaši společnost, nebyly v dotazníku uvedeny, doplňte je zde. Uvítáme také zaslání relevatních doprovodných materiálů:
     













Kontaktní informace:
Název společnosti: 
     
Obor působnosti firmy:
     
Adresa firmy: 
     
Webové stránky: 
     
Dotazník vyplnil/a:
     
Funkce:
     
Kontakt (adresa, tel., fax, e-mail):
     


Děkujeme za Váš čas a ochotu k vyplnění dotazníku!


Výsledky dotazníkového šetření Vám poskytneme po zpracování příslušných analýz. Případné další otázky, připomínky k dotazníku, Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže či jednotlivým otázkám, uvítáme na adrese gender.media@ecn.cz nebo telefonu 224 915 666. Kontaktní osoby: Alexandra Jachanová Doleželová, Linda Sokačová.



