Ovládáme kompletní grafické práce a ilustrace.
Nakreslíme vám cokoliv, na co si vzpomenete.
Vytvoříme nové logo, návrh webu nebo celou identitu.
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2. ČÍSLO

CO JE NOVÉHO VE SKUPINĚ
DFK GROUP?
• Lipno se opět rozjíždí
17. 5. 2014 se zahajuje sezóna na Lipně
a s tím se naplno rozjedou i naše gastroprovozy a ubytování v Lipně nad Vltavou.
Výlety na Lipno by vám mohly zpříjemnit
i zaměstnanecké benefity, které skupina
DfK Group nabízí.
• Přestup měsíce
Novým ředitelem Lipno Gastro se od 1. 5. 2014
stal Jiří Kolář ze společnosti Employment Servis,
a.s. Přejeme mnoho úspěchů na nové pozici.
• Zajděte na trh
Trh U vrby, který se koná již 4. rokem, se rozjel
opět o velikonočních svátcích. Nemusíme přeci
pořád pracovat:-).

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Minule jsme se ptali našich obchodních partnerů a externích spolupracovníků, jak
by charakterizovali skupinu DfKG. Dnes se budeme také ptát, a to dotazníkem.
„Neformálně“ jsem se zeptala Niny Mocové, ředitelky divize vzdělávání a tvůrkyně
dotazníku, co to to to to jako jééé?
Co tím jako sledujete…?
Tento dotazník vznikl na popud vedení společnosti.
Skupina DfK Group se rychle rozrostla do velkých
rozměrů. Už nám nestačí sejít se na chodbě,
na středisku a vyslechnout si, co všechny naše
zaměstnance trápí, co se jim líbí, jak vnímají
některá rozhodnutí. Máme jen střípky názorů
a s těmito střípky pracujeme a je docela možné,
že máme poskládané úplné jiné obrazce, než co
je skutečná realita. Proto jsme se rozhodli, že se
„zeptáme všech“ za pomoci tohoto dotazníku a
zkusíme tento „puzzle“ složit znovu. Vše zaštítí
naše divize vzdělávání.
Opravdu se mými odpověďmi bude někdo
zabývat…?
Za to vám ručím svou hlavou. Výsledky
dotazníkového šetření budou zpětnou vazbou
pro nás všechny. Možná nám ukážou nové cesty,
trendy. Upozorní nás na úskalí a problémy, které
nevidíme a měli bychom je řešit. Za mne je hrozně
důležité, aby zaměstnanci odpovídali pravdivě, tak
jak to opravdu cítí. Výmysly, polopravdy povedou
ke zkresleným datům a zkreslená data zase k
řešením, která nám všem budou k ničemu. Prostě
jedna velká chiméra, a tuhle starořeckou bájnou
obludu tu přeci nechceme :-).
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A to fakt můžu říct i něco negativního…
Upřímně, co se mi pak stane?
Od toho tu ten dotazník je. Chválit za krásné
činy je krásné, ale chválit za špatné činy, to je jako
„lichotit“ a potvrzovat neexistující přednosti.
Dle mého názoru úplně zbytečná námaha. Proto
jsou součástí dotazníků i tzv. otevřené otázky,
kde můžete vepsat, co se vám líbí, nelíbí, co
doporučujete, co byste zrušili, zavedli, popsat
konkrétní situace, kterým chcete předcházet atd.
A jestli se vám něco stane? Upřímně, ano, stane
:-). Věřím, že se budete cítit lépe, protože máte k
dispozici anonymní platformu k vyjádření svého
názoru. A co více si přát?
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entokrát jsem si dovolila vzít slovo
od Nadi Bouškové a podělit se
s vámi o to, “Jak se žije kreativcům“
(nejen v DfK Group).

„Jo kreativci, to jsou ti, kteří chodí
pozdě do práce, vymýšlejí pořád
nějaké „drahé“ blbosti a berou za
to velký prachy!“… shrnula jednou

„naše“ povolání má opravdu dobrá
kamarádka. Přátelíme se dodnes. Na
různé narážky ohledně mé práce jsem
již zvyklá. Mám ráda zvlášť tu, když
líčím nějakou ze svých posledních
aktivit a dotyčný odpoví… a za to tě
jako platí, jo? To jsem na své povolání
obzvlášť hrdá! V mém životě bylo
i několik zaměstnání, kde byla kreativita
velkou překážkou. Když jsem ve svých
hvězdných začátcích balila kytky ve
skleníku, můj šéf se vždy rozčiloval,
že pořád něco vymýšlím a nedodržuji
staletími ověřené postupy! No vidíte
a jak šel čas, našla jsem si obor, ve
kterém se „nedodržování“ postupů,
dělání věcí mimo zaběhlé zvyklosti
dokonce vyžaduje a někdy i oceňuje.
Takže mou zpověď budu končit
optimisticky. Svou práci mám ráda
pro její rozmanitost, zajímavé lidi,
se kterými se setkávám a různorodé
překážky, které musím každý den
zdolávat. Také proto, že se ode mě
neočekává, že budu rozumět tabulkám
a účetním závěrkám… a dokonce,
představte si, mne za to i platí!

Ilustrace na str.3

• Inspektoři v Domově pro seniory Vysoké
Mýto o.p.s. byli spokojeni!
V Domově pro seniory Vysoké Mýto, které
provozuje společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
proběhla ve dnech 2. - 4. 4. 2014 inspekce kvality
sociálních služeb. Což je pro nezasvěcené taková
maturita u poskytovatelů sociálních služeb.
Všem zaměstnancům Domova blahopřejeme!
• Škatulata…
Riegrova 51 se pomalu začíná připravovat na
velké stěhování a částečnou rekonstrukci. Vše
bude probíhat během letních měsíců, stěhování
kanceláří skupiny DfK Group do 2. patra by
mělo být definitivně dokončeno do konce roku
2014.
• Domov má nový web: Byly spuštěny nové
webové stránky Domova pro seniory Vysoké
Mýto www.vysokemyto.ledax.cz.
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Dana Kalistová
ředitelka Kreativní agentury R51

Kam mám zpracovaný dotazník „anonymně“
odevzdat…?
Dotazník bude v elektronické podobě. Pod
internetovým odkazem mi ho odešlete do úložiště,
kde se budou všechna data hromadit a skládat.
Druhá možná varianta odevzdání bude písemné
vyplnění dotazníku. V Riegrově 51 v denní
místnosti bude uložena uzavřená krabice, do
které budou moci zaměstnanci písemně vyplněný
dotazník hodit. Pro Pečovatelskou službu bude
existovat další, říkám jí „putovní krabice“, kterou
vám vždy po nějakou dobu zanecháme na středisku
a pak si ji vyzvedne zaměstnanec naší divize , aby
ji doručil dále. Stejnou formou bude probíhat
v provozech Gastra. Do Domova seniorů Ledax
Vysoké Mýto se vydám sama s poslední putovní
krabicí, kterou si též odvezu. No, a pak děj se vůle
boží! :-)
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