
manuál pro zaměstnance DfK Group



Vaše pracovní kapitola v Riegrově 51 se právě otevírá. Věříme, že zde budete 
spokojen/a a dohromady nám bude prostě FAJN!

V manuálu, který právě držíte v rukou, naleznete  všechny informace důležité 
ke zvládnutí startu na jedničku: strukturu a organizaci firmy, mapku pracovního 
prostředí a základní pravidla, jež je třeba dodržovat. 

Připraven/a? Tak jdeme na to!

Vítáme vás v DfK Group…



•	Na	sekretariátu	vám	vysvětlí,	 jak	postupovat	v	případě	potřeby	zapůjčení	
služebního auta. 

•	Grafický	manuál	DfK	Group	najdete	na	ploše	Vašeho	pracovního	počítače	
ve složce NÁSTUP NOVÉHO ZAMĚSTNANCE. Jsou zde mj. závazná 
pravidla a doporučení, jak používat loga společností, firemní písmo, ale také 
rady pro mailovou komunikaci a psaní dokumentů.

•	Po	každém	jednání	pošlete	svému	nadřízenému	zápis	ze	schůzky	(pokud	
se nedomluvíte jinak). 

•	Neobědvejte	 v	 kancelářích.	 Najíst	 se	 svými	 kolegy	 se	 můžete	 v	 Denní	
místnosti	(DM).		

•	Na	oběd	je	oficiálně	vyčleněno	45	minut,	tak	pozor	na	čas	:-).

•	Kouříte?	Pro	tuto	činnost	je	vyhrazený	prostor	venku	na	dvoře.

•	Všechna	jednání	se	konají	v	zasedačkách,	v	kancelářích	by	měla	probíhat	
jen	minimálně.	Zasedačku	zamlouvejte	opět	na	sekretariátu	(OSE).

•	Dovolenou	nahlašujte	svému	nadřízenému,	pokud	možno	s	dostatečným	
předstihem. Pokud si naplánujete volno delší než dva dny, zajistěte si 
u kolegů	zástup	a	nastavte	avízo	na	e-mailu.	

•	Pokud	budete	přes	e-mail	řešit	klíčovou	věc,	dávejte	do	kopie	i	svého	šéfa.	
A buďte	solidární,	snažte	se	na	každý	e-mail	aspoň	stručně	zareagovat	:-).

•	Šetří	 se	 všude,	 i	 u	 nás.	 Takže	 pokud	 to	 půjde,	 tiskněte,	 sviťte,	 myjte	
úsporně. Snažíme se také třídit. Koše na tříděný odpad najdete v DM, 
kompostér	v kuchyňce	nebo	jsou	pak	kontejnery	u	vjezdu	na	parkoviště.	

•	Při	 odchodu	 domů	 si	 schovávejte	 cenné	 věci	 do	 skříně.	 Pokud	 půjdete	
z kanceláře poslední, zhasněte, zavřete okna a zamkněte. 

Základní pravidla 
a pokyny...



Celá DfK Group je hlavně o lidech, atmosféře a o spolupráci. Nic nevyrábí, podniká 
zejména ve službách, a to co dělá, dělá srdcem a s největší péčí. Se stejnou péčí, 
jako se stará o rozvoj svých společností, se stará i o zakázky svých klientů, protože 
jejich spokojenost je hlavním cílem DfK Group.

DfK Group se věnuje obchodu, ale také obecně prospěšným činnostem a rozvoji 
komunitní společnosti kolem nás. Lidský i regionální rozvoj je dalším tématem, které 
lidi ve skupině zajímá, stejně tak i gastronomie.

Na první pohled by se mohlo zdát, že spolu jednotlivé aktivity nijak nesouvisí, ale 
vše	se	vzájemně	prolíná	a	doplňuje,	přináší	maximální	efekt	a	synergii	pro	všechny.

•	Ledax	-	Pečovatelská	služba,	Osobní	asistence,	Domácí	hospic	Ledax,	Domácí	
zdravotní péče, Terénní odlehčovací služba. Díky péči a pomoci společnosti 
Ledax	při	každodenních	činnostech	mohou	zůstat	senioři,	dlouhodobě	nemocní	
a zdravotně postižení, soběstační. Mohou nadále pobývat ve svém přirozeném 
prostředí – DOMA. Nadále mohou udržovat vztahy se svou rodinou, být se svými 
blízkými a přáteli. 

	 Ledax	 nabízí	 volnočasové	 a	 poradenské	 služby,	 provozuje	 Senior	 Point,	 kam	
mohou senioři přijít pro radu, informaci, Senior Pas, zapojit se do dobrovolnických 
programů. V rámci Senior Pointu funguje bezplatná právní poradna. 

 Pod rukama seniorů tvořících doma nebo v rámci aktivizací vznikají krásné 
praktické	 a  designové	 výrobky,	 které	 jsou	 prezentovány	 pod	 značkou	 Ledax	
ART	a	jejich	prodejem	především	přes	e-shop	Ledaxu	podporujeme	dobročinné	
projekty,	veřejnou	sbírku	na	podporu	Domácího	hospice	Ledax	a	veřejnou	sbírku	
„Stárněte aktivně“ na podporu volnočasových aktivit pro seniory.

•	CSS	 Emausy	 -	 Centrum	 sociálních	 služeb	 Emausy	 poskytuje	 sociální	 služby	
Domov pro seniory a  Domov se zvláštním režimem v Dobré Vodě u Českých 
Budějovic. Centrum sídlí v nově zrekonstruované budově, jejíž součástí je park 
a vlastní parkoviště. Celý objekt je bezbariérový, klientům je dále k dispozici letní 
terasa.

Něco málo o naší firmě…



Něco málo o naší firmě… •	Ledax	Vysoké	Mýto	-	Domov	pro	seniory	Vysoké	Mýto	je	opravdovým	domovem.	
Senioři tu mají své vlastní soukromí, a přesto je o ně postaráno sociálně, 
zdravotně i  lidsky. Staráme se o jejich individuální potřeby, o jejich společenský 
život a  ktivizační činnost. 

	 V krásných prostorách historické budovy Vily Marie v Komenského ulici ve Vysokém 
Mýtě	najdete	centrum	sociálních	služeb.	Ledax	zde	provozuje	ambulantní	službu	
Denní stacionář, Pronájem zdravotnických pomůcek, kontaktní místo Senior 
Point,	právní	poradnu	pro	seniory,	volnočasové	aktivity	a S-KLUB.	

•	Ledax	 Ostrava – Centrum sociálních služeb Domus poskytuje registrovanou 
sociální službu Domov pro seniory v Ostravě. Pro uživatele je zajištěna široká 
nabídka terapeutické a aktivizační péče pro podporu smysluplného prožití dne 
uživatele, jeho stáří, nemoci či období životního bilancování. 

•	Riegrova	51	-	Riegrova	51	je	místem	s	duší	a	atmosférou.	Místem	pro	lidi,	pro	
byznys a zábavu. V budově najdete kanceláře, v kterých sídlí řada zajímavých firem 
a neziskových společností, sdílenou kancelář Pracovnu R51 a sály k pronájmu, 
ve kterých se pořádají různé komerční, charitativní i soukromé akce.

•	CITYgastro	 -	 široké	 spektrum	 gastronomických	 služeb	 –	 cateringové	 služby,	
restaurace, výroba originálních dortů a dezertů. To vše pod značkou CITYgastro, 
značkou garantovanou servisem.

•	Jihočeská	rozvojová	-	doprovázející	organizace	pro	pěstounské	rodiny	(služby	
pro	rodiny	s	pěstouny),	přímá	práce	s	ohroženými	rodinami	(tj.	rodiny	v	evidenci	
SPOD),	služby	v	oddlužení	(bezplatné	zpracování	návrhů	oddlužení).

•	Nadační	 fond	 A.V.A.	 -	 finanční,	 materiální	 a	 jiná	 podpora	 seniorů,	 uživatelů	
terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, lidí, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci a organizací pečující o zmíněné osoby. Nadační 
fond A.V.A. také podporuje iniciátory projektů zaměřených na podporu místních 
komunit, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a jiných 
akcí. Nadační fond A.V.A. také podporuje zaměstnance DfK Group v tíživých 
životních situacích.

•	KP	Projekt	 -	 patnáct	 let	 zkušeností	 na	 trhu	 zpracování	 projektových	 žádostí,	
analytických a koncepčních prací. Dokonalá znalost dotačních titulů a fungování 
projektových mechanismů. Studie proveditelnosti, strategické dokumenty nebo 
komunitní plány pro obce, podnikatele nebo školy.



Všiml/a	jste	si	zkratek	v	předchozím	textu?	Ne,	není	to	překlep	ani	chyba,	u nás	
se hodně využívají zkratky oddělení, jmen jednotlivých zaměstnanců nebo 
místností. Ale neděste se, všechny jsou logické a brzo si na ně zvyknete. Nějaké 
pro příklad:

•	DM	–	denní	místnost

•	OSE	–	oddělení	servisu

•	KLu	–	Katka	Lundáková	–	ředitelka	marketingu

•	LX	–	společnost	Ledax	atd.	

Veškerý seznam zkratek, kontaktů na kolegy včetně mailových adres a dalších 
důležitých informací najdete v dokumentu na sdíleném disku:   
S:\DfK Group\ODD\OSE.

•	Oddělení	servisu	–	OSE

•	Oddělení	vnitřního	řízení	-	OVŘ

•	Oddělení	ekonomiky		-	OEK	

•	Oddělení	personalistiky	-	OPE

•	Oddělení	marketingu	–	OMA

Představení jednotlivých 
oddělení DfK Group

Ach ty zkratky...



•	Kafe	si	můžete	dát	zdarma	v	naší	kuchyňce.

•	Neparkujte	na	dvoře	na	očíslovaných	místech,	svůj	vůz	můžete	nechat	u	
garáží za závorou.

•	Využijte	dovozu	zlevněných	obědů	ze	CITYgastra.	Oběd	od	CITYgastro	si	
objednávejte na sekretariátu.

•	Jednou	z	mnoha	zaměstnaneckých	výhod	je	stravenkový	paušál,	který	vám	
přijde s výplatou. 

•	Ve	firmě	podporujeme	sociální	odpovědnost.	Svůj	jeden	libovolný	pracovní	
den můžete strávit dobrovolnickou činností.

•	V	Riegrovce	se	pořád	něco	děje.	Na	www.riegrova51/akce se dozvíte 
aktuální program.

•	Když	si	nebudete	vědět	rady,	obraťte	se	na	sekretariát,	vždy	rádi	se	vším	
poradí.

Představení jednotlivých 
oddělení DfK Group

Bude se hodit



Příspěvek	na	stravování

Každý měsíc vám přijde s výplatou na účet příspěvek na stravování ve formě 
stravenkového paušálu.

Odměny	při	životních	a	pracovních	výročích

Odměny při pracovních výročích, narozeninové balíčky i dárková bedýnka 
při odchodu do starobního důchodu. Na to vše se můžete těšit.

Rovné	podmínky

Dbáme na to, abychom všichni ve firmě měli stejné pracovní podmínky 
a příležitosti.	Ať	už	se	jedná	o	odměnu	za	práci,	pracovní	pomůcky,	karierní	růst	
nebo vzdělávání. 

Volný	čas	a	rodina

Naší snahou je vytvořit u nás prostředí přátelské rodině. Nabízíme pružnou 
pracovní	dobu,	možnost	home	officů	i	flexibilní	pracovní	úvazky.	Týden	dovolené	
navíc je samozřejmostí. 

Management	mateřské	a	rodičovské	dovolené

Odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou pro nás neznamená loučení. 
Stále udržujeme s kolegyněmi kontakt a počítáme s nimi do budoucna. Maminkám 
také nabízíme možnost zapojit se během rodičovské dovolené do práce.

Poloha	pracoviště	

Sídlíme asi 10 minut pěšky od centra Českých Budějovic. Za 15 minut dojdete jak 
na vlakové, tak autobusové nádraží. Navíc v okolí najdete nespočet různorodých 
restaurací nabízejících polední menu.

Benefity v Riegrově 51



Benefity v Riegrově 51

Parkování	zdarma

Využít můžete parkování zdarma na našem dvoře. Takže nemusíte řešit problémy 
s parkováním v centru města. Pro cyklisty máme v areálu stojany na kola.

Kreativní	pracovní	prostředí

Pyšníme se netradičním kreativním pracovním prostředím. Snažíme se, abychom 
se v Riegrově 51 všichni cítili dobře a panovala u nás příjemná atmosféra.

Káva	a	čaj	na	pracovišti	

V	kuchyňce	můžete	kdykoli	použít	kávovar	a	doplnit	energii	kofeinem	nebo	
se zahřát čajem. 

Firemní	dobrovolnictví

Podporujeme sociální odpovědnost. Svůj jeden libovolný pracovní den můžete 
využít pro dobrovolnickou činnost dle svého uvážení.

Podpora	v	tíživých	životních	situacích

Díky našemu Nadačnímu fondu A.V.A. můžeme zaměstnancům poskytnout 
pomoc v tíživé životní situaci. 



Abyste nebloudil/a…
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VIZE	DfK	Group

Jsme inspirativní společnost se 
stabilním a odborným zázemím, 
motivovaná novými příležitostmi 

a trendy.

PRAVIDLA	A HODNOTY
DfK	Group

Jsme poctiví a důslední
k sobě i ostatním.

Víme co a proč děláme.

Podporujeme profesní rozvoj.

Dbáme na dlouhodobou 
udržitelnost zdrojů a vztahů.

Mluvíme otevřeně  a vzájemně 
se informujeme.

Vytváříme bezpečné a otevřené 
prostředí pro rozvoj a týmovou 
spolupráci našich zaměstnanců 
tak, aby je jejich práce bavila.

S partnery tvoříme dlouhodobé 
a seriózní vztahy. Jsme vůči nim 

vážení a sebevědomí.


