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Milí priatelia,
rok 2020 sme v CSR začínali prípravou na Profesia Days, najväčší festival
príležitostí na Slovensku. Program Výpomoc so srdcom mal veľkú zónu,
kde sme spojili rôznych odborníkov a spoločne sme poskytovali poradenstvo
pre uchádzačov o prácu s rôznym zdravotným znevýhodnením. Naštartovaných a plných optimizmu nás zastihla prvá vlna pandémie.
Po prvých dňoch a šoku z novej situácie sme aj my začali rozmýšľať, ako
môžeme pomôcť. Nedostatok rúšok, hygienických potrieb, ale aj akútna
potreba dobrovoľníkov zmobilizovali naše interné možnosti.
Zamestnanci vyzbierali látky, gumičky, naučili sa šiť rúška a tak sme mohli
podať pomocnú ruku domovom seniorov aj chráneným dielňam. OZ Proti
Prúdu sme darovali hygienické potreby pre predajcov Nota Bene.
Mark, náš nástroj pre personalistov, našiel novú misiu. Bezplatne sme ho
sprístupnili neziskovej organizácii Equita a Mestu Bratislava, aby zabezpečili
dostatok dobrovoľníkov na triáž pacientov pred Univerzitnou nemocnicou
Bratislava aj v karanténnom mestečku pre ľudí bez domova na Zlatých
pieskoch v Bratislave.
Upravili sme naše strategické programy. V programe Výpomoc so srdcom
sme pôvodne plánovali poradenskú zónu na Profesia Days v Žiline aj
v Košiciach. Nové podmienky však neumožňovali organizáciu veľkých
podujatí a tak sme natočili 3 kariérové videá prístupné aj nepočujúcim
a nevidiacim. K dispozícii sú všetkým uchádzačom o prácu aj kariérovým
poradcom cez náš web www.sosrdcom.sk.
V Akadémii pre riaditeľov sme sa snažili dať podporu samotným riaditeľom.
Lektori upravili program do online podoby a naše stretnutia slúžili najmä
na výmenu skúseností a zdieľanie. Hovorili sme o starostlivosti o zamestnancov, ako dbať o svoje duševné zdravie a pomenovali sme aj zmeny,
ktoré sa podarilo zrealizovať na školách, a ktoré by mohli byť dlhodobo
pre školy prospešné.
Na jeseň nás veľmi potešilo ocenenie Via Bona za rok 2019, ktoré sme získali
v hlavnej kategórii Zodpovedná malá firma. Zodpovedný prístup k podnikaniu
je v nás – zamestnancoch Profesie. Snažíme sa o to pri každodennej práci,
pri našich vzťahoch so zákazníkmi, dodávateľmi aj ďalšími partnermi.
Ako IT firma si uvedomujeme, že aj naše podnikanie má vplyv na životné
prostredie. Hľadáme cesty, ako zdroje nielen chrániť, ale aj vytvárať okolo
seba prostredie prospešné pre ďalšie generácie. Snažíme sa podnikať
s ohľadom na životné prostredie a vytvárať také možnosti aj pre našich
dodávateľov a zákazníkov.
Príjemné čítanie.

Ivana Molnárová
výkonná riaditeľka
Profesia, spol. s r.o.
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Už 24 rokov sprevádzame ľudí na ceste k novej práci. Našou víziou je prinášať
odpovede na všetky otázky o práci. Prevádzkujeme najnavštevovanejší
pracovný portál na Slovensku Profesia.sk. Do nášho portfólia patria aj ďalšie
produkty zamerané na skvalitňovanie pracovného prostredia ako Platy.sk
s informáciami o platoch a benefitoch či Edujobs.sk s pracovnými ponukami
v školstve. Lepší prehľad o chránených dielňach a sociálnych podnikoch
na Slovensku získate návštevou nášho portálu www.dielne.sk. Okrem Slovenska
pôsobíme aj na českom trhu a od roku 2012 sme súčasťou fínskej mediálnej
skupiny Alma Media.
Pri podnikaní aktívne hľadáme riešenia na spoločenské problémy najmä
v 3 témach:
•

vzdelávanie a školstvo

•

zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a ďalších skupín
na okraji trhu práce

•

transparentnosť v podnikaní na Slovensku

Našimi aktivitami prispievame k napĺňaniu 3 SDG cieľov:

Kvalitné vzdelanie

Dôstojná práca
a ekonomický rast

Partnerstvá
za ciele

Sme členmi Business Leaders Fóra a signatármi Charty diverzity. Podporujeme
iniciatívu Stojíme za odvážnymi a v prípade potreby pomáhame pri hľadaní
práce uchádzačom, ktorí stratili zamestnanie z dôvodu ohlásenia korupcie.
Profesia vydáva tento CSR report ako dobrovoľnú správu pre širokú verejnosť
na Slovensku. Ako člen skupiny Alma sme súčasťou CSR reportu, ktorý je
k dispozícii na https://bit.ly/3kGLNcc.

Zodpovednosť voči
zamestnancom
Povaha našej práce nám umožňuje pracovať aj z domu. Ako IT spoločnosť
sme na to mali všetky možnosti už pred pandémiou COVID-19. Preto zavedenie
permanentnej práce z domu bolo jedným z prvých rozhodnutí, ktoré sme v marci
urobili na ochranu našich zamestnancov.
Uvedomovali sme si však, že práca z domu pred a počas pandémie je zásadne
iná. Viacerí zamestnanci sú zároveň rodičia školopovinných detí a súbežné
online vyučovanie na nich kládlo dvojnásobné nároky oproti bežným home
officom. Manažment spoločnosti sa preto dohodol, že Profesia bude rešpektovať flexibilný pracovný čas podľa rodinnej situácie a prihliadať aj na rodičov,
ktorí môžu v čase lockdownu potrebovať viac času na splnenie pracovných
úloh.
Celkovo nám záležalo aj na duševnom zdraví zamestnancov. Kľúčovou sa
stala interná komunikácia a personálne oddelenie venovalo zvýšenú pozornosť
napr. jednotlivcom, ktorí boli počas lockdownu sami v domácnosti či prípadným
prejavom úzkosti súvisiacimi s celkovou situáciou v rodine. Piatkové rána
sme venovali neformálnym online stretnutiam pri káve, na ktorých sa postupne
predstavovali jednotlivé oddelenia a kolegovia zdieľali svoje aktuálne záujmy.
Veľmi zaujímavými boli skúsenosti dlhoročných zamestnancov, ktorí porozprávali, čo všetko už s Profesiou zažili. S veľmi silnou odozvou sa stretol najmä
príbeh zakladateľa Profesie Dalibora Jakuša, ktorý hovoril o vzniku spoločnosti
a jej najvýznamnejších míľnikoch.
Počas lockdownu sme upravili aj prijímací proces nových zamestnancov
(tzv. onboarding). Robili sme výlučne online výberové rozhovory a spoznávanie
kolegov sa dialo najmä počas neformálnej online rannej kávy.
Cez pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnancov sme zisťovali podmienky
na prácu z domu, celkovú náladu počas týždňa a tiež možnosti, ako firma vie
pomôcť s prípadným riešením problémov. Zakúpili sme AG testy (vhodné
na samodiagnostiku), ktoré boli zamestnancom k dispozícii v prípade, že sa
potrebovali dostaviť do kancelárie a chceli sa otestovať. Zamestnanci si mohli
domov zapožičať kancelárske stoličky, monitory, klávesnice a ďalšie vybavenie,
aby mali lepšie podmienky na prácu. Keďže naša práca je pomerne sedavého
charakteru, priniesli sme online cvičenia (pilates a cvičenie s vlastnou váhou),
ktoré zároveň podporili aj interakciu zamestnancov na diaľku. Mysleli sme
na zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke. V letných mesiacoch
sme pre nich za dodržania zásady ROR zorganizovali neformálne stretnutie
v parku.
Súčasťou nášho online fungovania boli aj pravidelné celofiremné stretnutia,
na ktorých výkonná riaditeľka spoločnosti otvorene informovala o vývoji na trhu,
postoji spoločnosti k udržaniu našich pracovných miest a tiež rozhodnutiach,
ktoré firma musela prijať, aj s patričným vysvetlením.

www.profesia.sk

Koncoročné zhrnutie roka, ktoré sme štandardne mávali formou celodenného
stretnutia s prezentáciami jednotlivých oddelení, sme zásadne upravili.
S vedomím, že dlhé online stretnutia sú vyčerpávajúce, marketing spoločnosti
vtipnou formou v spolupráci s hercami Michalom Kubovčíkom a Danom
Heribanom spracoval výsledky spoločnosti do krátkych videí. Stretlo sa to
s veľmi pozitívnym ohlasom a ľudia odchádzali na vianočné sviatky dobre
naladení.
Zamestnanci firmy sa zaviazali dodržiavať Etický kódex platný v skupine
firiem Alma Media aj vnútropodnikový predpis o opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Jasne sú definované práva,
garantovaná anonymita zamestnancov a postup pri oznamovaní korupcie.
Otázky k sexuálnemu obťažovaniu sú súčasťou pravidelného interného
prieskumu a zamestnanci mohli nahlásiť akékoľvek nevhodné správanie
priamo výkonnej riaditeľke alebo oddeleniu ľudských zdrojov.
Aj v roku 2020 sme zamestnávali približne rovnaké percento žien a mužov.
Príležitosť pracovať aj na skrátené úväzky mohli využiť napr. rodičia malých
detí či kolegovia so zdravotným znevýhodnením. V Profesii vládne veľmi
vysoká podpora akceptácie inakosti zo strany interných zamestnancov.

Zodpovednosť voči
zákazníkom a dodávateľom
Etické správanie voči našim zákazníkom odzrkadľuje spôsob, akým pristupujeme ku každému pracovnému inzerátu či životopisu. Každý deň od 7.00
do 19.00 hod. obsah pracovných ponúk aj životopisy uchádzačov o prácu
overuje oddelenie podpory zákazníkov. V čase, kedy nie je dostupný pracovník
Profesie, je k dispozícii chatbot Robota.
Na Profesia.sk nemôže byť zverejnený obsah, ktorý by mal diskriminačný
charakter alebo odkazoval na stránky s nevhodným či neetickým obsahom.
Nezverejňovali sme pracovné ponuky, ktoré sa týkali erotických služieb.
Preverovali sme registrované spoločnosti a podozrivým z nekalých praktík
sme vôbec neumožnili využiť naše služby.
Meranie zákazníckej spokojnosti sme rozšírili o novú metriku Customer Effort
Score, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov - celkovo sme
dosiahli 93,1 % zákaznícku spokojnosť.
Ak uchádzač podal neanonymný podnet ku zavádzaniu pri podmienkach
pracovnej ponuky, prípadne o nevyplatení mzdy, kontaktovali sme firmu
a žiadali vysvetlenie. Naďalej sme pokračovali v snahe byť mediátorom sporov
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami/uchádzačmi, a dokonca sme
pomáhali aj polícii pri objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti.
Faktúry sme aj v roku 2020 platili v stanovenej lehote splatnosti.
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Zodpovednosť voči
komunite
V Profesii sa dlhodobo venujeme vytváraniu a posilňovaniu partnerstiev
s mimovládnym sektorom.
Vážime si mnohé neziskové organizácie, ktoré s plným nasadením a často
s minimálnymi zdrojmi hľadajú riešenia celospoločenských problémov. Rok
2020 ukázal ich nezastupiteľnosť aj pri pomoci ľuďom na okraji spoločnosti
v čase pandémie.
Koncom februára sme v spolupráci s neziskovou organizáciou Mareena
pripravili praktické školenie k hľadaniu práce na Slovensku pre cudzincov.
Mareena mala svoj bezplatný stánok aj na Profesia Days v Bratislave, kde
poskytovali poradenstvo návštevníkom podujatia.
Už v marci sme však hľadali cesty, ako operatívne pomôcť v aktuálnej situácii.
Šili sme rúška, nosili materiál pre chránené dielne, darovali hygienické potreby
predajcom Nota Bene. Zásadnejšie sme si však naše možnosti uvedomili,
keď sa začali hľadať dobrovoľníci pre testovacie miesto pred Univerzitnou
nemocnicou Bratislava. Neziskovej organizácii Equita sme zjednodušili
nábor dobrovoľníkov a následnú komunikáciu. Online nástroj mark sme neskôr
sprístupnili aj Magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré potrebovalo dobrovoľníkov pre karanténne mestečko pre ľudí bez domova na Zlatých pieskoch
v Bratislave.

Bezplatná inzercia pracovných ponúk, finančné dary
Školy a školské zariadenia (spolu 1 391) v roku 2020 bezplatne zverejnili
na www.edujobs.sk 5 083 pracovných ponúk v celkovej hodnote 452 387 eur.
Bezplatnú inzerciu na Profesia.sk sme umožnili aj neziskovým organizáciám,
ktoré za rok 2019 zverejnili 98 pracovných inzerátov v celkovej hodnote
7 742 eur.
Finančné dary (4 219 €) a 2 % z dane z príjmu Profesia (18 700 €) venovala
do zvyšovania zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, školstva
a podpore transparentnosti na Slovensku.

Dáta o ľuďoch na okraji trhu práce
Aktívne sme mapovali trendy v rôznorodosti a rozmanitosti v pracovnom
živote. V roku 2020 sme prostredníctvom nášho projektu Paylab.com
zopakovali prieskum o postojoch voči inakostiam na pracovisku. Opäť sa
ukázalo, že osobná skúsenosť zásadne mení postoj voči ľuďom, ktorí majú
sťažený prístup na trh práce.
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Výsledky sme bezplatne poskytli viacerým neziskovým organizáciám,
aby mohli svoje riešenia podporiť aj konkrétnymi dátami. Podľa rôznych
cieľových skupín sme ich prezentovali aj samostatne, napr. na 8. LGBT+
Business Fóre v Rakúsku, festivale Dive in organizovanom spoločnosťou
Swiss Re či stretnutiach Business Leaders Fóra pod hlavičkou Nadácie Pontis.
(zdroj: https://www.sosrdcom.sk/prieskumy)

Program Výpomoc so srdcom
Z celkového počtu životopisov na Profesia.sk dlhodobo tvoria približne
2 % uchádzači s uvedeným zdravotným znevýhodnením. V rámci programu
Výpomoc so srdcom pracujeme na tom, aby sme zvýšili šance tejto skupiny
ľudí získať prácu a udržať si ju. Naším cieľom do roku 2025 je, aby si každý
druhý uchádzač v databáze Výpomoc so srdcom cez Profesia.sk dokázal
nájsť prácu. V novembri 2019 to bol každý štvrtý.
Jedinečnosť a unikátnosť programu spočíva v tom, že vychádza z reálnych
potrieb uchádzačov a z prieskumov, ktoré pravidelne robíme medzi
zamestnancami aj firmami.
V prieskume, ktorý sme robili v novembri 2019 sme zisťovali aj najčastejšie
potreby uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením. Až 50 % respondentov uviedlo, že by uvítali kariérové poradenstvo. A tak sme v marci 2020
na Profesia Days v Bratislave pripravili zónu Výpomoc so srdcom, v ktorej sme
bezplatne poskytovali kariérové a legislatívne poradenstvo, pomoc s tvorbou
životopisu, tlmočníkov posunkového jazyka na rozhovor s potenciálnymi zamestnávateľmi aj praktické ukážky bezbariérového pracoviska. Súčasťou bolo
tiež poradenstvo k sociálnym podnikom či chráneným dielňam.
V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme vykonali
celkový audit pracovného portálu Profesia.sk a pracujeme na tom, aby bol
aj naďalej prístupný osobám so zrakovým znevýhodnením. Aktualizovali sme
portál www.dielne.sk a rozšírili ho o sociálne podniky.
Verejne sme vyzvali MPSVaR ku dvom systémovým riešeniam, ktoré by uľahčili
zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.
Tzv. podporované zamestnávanie, ktoré na Slovensku nie je stabilne financované, potrebujeme doplniť o flexibilnú službu asistencie pracovného začlenenia.
Pokryla by nielen prípravu uchádzača so špecifickými potrebami na výkon
práce, ale pomohla aj firmám pri začleňovaní takéhoto zamestnanca do pracovného kolektívu. Vydali sme k tejto téme tlačovú správu, ktorá je k dispozícii tu:
https://bit.ly/3zi0Flq.
Firmám ukazujeme, ako možno naplno využiť potenciál zamestnancov
so zdravotným znevýhodnením. Prinášame príklady dobrej praxe, pomáhame
naštartovať výberový proces a podporiť aj tím, do ktorého má byť zamestnanec
so zdravotným znevýhodnením začlenený. Vychádzame z prieskumov, ktoré
mapujú najčastejšie prekážky.
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Natočili sme sériu kariérových videí, ktoré majú za cieľ pomôcť ľuďom
so zdravotným znevýhodnením pri hľadaní práce. Uchádzačom poskytnú
praktické rady a odporúčania, na čo by mali pri hľadaní práce myslieť, ako
majú/môžu pristúpiť k tvorbe životopisu a ako sa pripraviť na rozhovor
s personalistom. Videá sú podporené ilustráciami. Pracovať s nimi môže
buď uchádzač o prácu sám, alebo môžu slúžiť ako podporný materiál
pre poskytovateľov kariérového poradenstva pre osoby so zdravotným
znevýhodnením. Informačne sú hodnotné aj bez vizuálneho podkladu, čím
sú prístupné aj nevidiacim a vďaka pretlmočeniu do posunkového jazyka
a otitulkovaniu aj nepočujúcim. (zdroj: https://bit.ly/3xOipVc)

Vytvorili sme tiež sériu inšpiratívnych video príbehov ľudí, ktorí si úspešne
našli pracovné uplatnenie, aj keď majú zdravotné znevýhodnenie. V jednotlivých
videách rozprávajú o svojej kariérnej ceste a vysvetľujú, ako fungujú v práci.
Videá vznikli ako pozitívne príklady pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
(tzv. rovesnícke inšpirovanie), ale inšpirovať sa môžu aj samotné firmy.
Sprostredkovali sme príbeh nevidiacej výskumníčky, startup-istu a grafika
na invalidnom vozíku, príbeh o začlenení človeka s poruchou autistického
spektra (PAS) do pracovného kolektívu, nášho kolegu s detskou mozgovou
obrnou a nevidiaceho špecialistu starostlivosti o klienta.

Akadémia pre riaditeľov
Expertnú pomoc riaditeľom základných a stredných škôl prostredníctvom
neformálneho doplnkového vzdelávania Akadémia pre riaditeľov sme spustili
v októbri 2018. Naším cieľom je podporiť moderné vedenie ľudí v školách
a pomôcť riaditeľom vytvárať atraktívne a profesionálne pracovné prostredie
pre svojich zamestnancov. Akadémia im prináša úspešné HR riešenia z firiem
a praxou overené nástroje. O potrebe tohto typu vzdelávania svedčí aj vysoký
záujem. Do ročníka 2019/2020 sa hlásilo 113 záujemcov. Vybrať sme však
mohli len 20 účastníkov.
Doterajší absolventi si najviac cenili získané poznatky a možnosť výmeny
praktických skúseností. Aby sme posilnili najmä výmenu skúseností, do ročníka
2019/20 sme prijali aj 4 riaditeľov z Českej republiky. A v ročníku 2020/21
sme umožnili účasť 21 riaditeľom zo Slovenska a 3 pracovníkom Metodicko
-pedagogických centier, aby sa inšpirovali možnosťami pre funkčné vzdelávanie
riaditeľov.
Celkovo Akadémiu pre riaditeľov do konca roka 2020 úspešne absolvovalo
42 riaditeľov základných a stredných škôl.
Obsah Akadémie vychádza z potrieb účastníkov. Hneď v úvode získavame
anonymnú spätnú väzbu na manažérske a líderské kompetencie prijatého
účastníka u zamestnancov školy. Súbežne každý účastník programu absolvuje
Gallup test, aby zistil svoje silné stránky. S poznaním výsledkov prieskumu
aj svojich talentov vstupujú do prvého modulu, ktorý sa venuje sebapoznaniu.
Druhý modul pomáha rozvíjať prácu s tímom. Získavajú praktické nástroje
na zisťovanie spätnej väzby, posilňovanie motivácie, delegovanie či angažovanosť zamestnancov. V treťom module spoznávajú princípy manažmentu zmeny.
Dopad vzdelávania zisťujeme opätovným prieskumom medzi zamestnancami
školy, kde porovnávame dosiahnuté hodnoty v manažérskych a líderských
kompetenciách u účastníka pred absolvovaním Akadémie a po jej skončení.
Účastníci ročníka 2019/20 absolvovali vzdelávanie prezenčnou formou po druhý
modul, ktorý sa konal vo februári. Nasledujúce týždne už vzhľadom na pandémiu osobné stretnutia neboli možné, preto sme v máji urobili online workshop,
kde sme nechali priestor výmene skúseností s riadením školy pri dištančnom
vzdelávaní. Aj napriek nášmu úsiliu ukončiť Akadémiu 2019/20 prezenčnou
formou sme museli tretí modul zrealizovať online. Účastníkov veľmi povzbudila
účasť ministra školstva Branislava Gröhlinga na záverečnom online odovzdávaní certifikátov v novembri.

Zbierky a dobrovoľníctvo
Vo februári sme dobrovoľnícky pomohli s rekonštrukciou priestorov
pre Organizáciu muskulárnych dystrofikov na Mesačnej 12 v Bratislave.
Do tradičného dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto sme sa v septembri
nezapojili, keďže sme rešpektovali interné usmernenie týkajúce sa hromadných
podujatí v čase pandémie.
Záver roka už tradične patril sviatku Giving Tuesday. Pripravili sme vianočné
darčeky pre sociálne slabšie rodiny v OZ Misia mladých a Omamy pracujúce
v OZ Cesta von. Omamy od nás dostali aj mobilné telefóny, aby mohli
pokračovať vo svojom vzdelávaní aj dištančnou formou.

Zodpovednosť voči
životnému prostrediu
Firma v roku 2020 odoberala 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Pri výmene vozového parku sme zakúpili vozidlá s hybridným pohonom. V roku
2020 sme vytlačili len 10,13 % z celkového počtu faktúr. K online forme sme
motivovali všetkých našich dodávateľov aj zákazníkov. Aj keď prevažnú časť
roka sme pracovali z domu, podobne ako po minulé roky, aj v roku 2020 sme sa
zapojili do kampane Do práce na bicykli. Našu CO2 stopu sme minimalizovali
nielen využívaním bicyklov na dopravu do/z práce, ale tiež častejším využívaním
online stretnutí pred služobnými cestami, čo si vyžiadali aj protipandemické
opatrenia.
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