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Simon Sinek říká: ,,Všichni máme právo 
ráno vstát a odcházet do práce s 
nadšením, cítit se v ní příjemně a domů 
se vracet s pocitem naplnění. 

Simon Sinek
autor myšlenky 
hledání PROČ

K dosažení této spoko- 
jenosti však musíme 
pochopit, PROČ děláme 
to, co děláme.“

CO JE TO „PROČ“ A JAK 
SE TAKOVÉ PROČ HLEDÁ?

Myšlenku hledání PROČ zformuloval 
jako autor britsko-americký řečník a 
konzultant Simon Sinek. Sinek našel a 
popsal koncept „zlatého kruhu“, v jehož 
středu stojí právě „proč" - jakýsi vnitřní 
smysl existence nebo práce jednotlivce. 
Autor také popsal, jak pomocí PROČ 
jednotlivce lze dojít ke kmenovému 
PROČ malých i velkých organizací. 

Na jaře roku 2021 proběhlo dvoudenní setkání úzkého 
vedení MYJÓMI a externích spolupracovníků. Účelem 
bylo nastavení dlouhodobých cílů a směřování firmy na 
následujích 5 let. Součástí dvoudenního pracovního 
posezení bylo také nastavení účelu, hledání takzvaného 
firemního PROČ. 

V první části pracovní skupina hledala specifické aktivity, 
které provází od svého vzniku pracovní činnosti MYJÓMI. 
Typických firemních činností se podařilo najít téměř padesát. 
V další fázi probíhala diskuse, díky které bylo vybráno asi 
dvacet nejběžnějších činností. K těmto činnostem byly 
postupně přiřazovány příběhy lidí, kteří v MYJÓMI pracují a 
také příběhy zákazníků.

Posledním úkolem bylo v propojení činností a neobyčejných 
příběhů najít spojitosti a díky nim vytvořit souvětí, které 
vystihuje to, jaké MYJÓMI ve skutečnosti je a kam chce 
nadále směřovat. Je to velký krok i do budoucna, který lze 
bez nadsázky nazvat novým začátkem. A tak už i MYJÓMI 
má své firemní PROČ.

Spousta jednotlivců i firem často dokáže 
vyprávět o tom, co dělá. Většina z nich 
dokáže do detailu popsat, jak to dělá. Jen 
málokdo však dokáže popsat, PROČ 
dělá to, co dělá. 

NOVÝ ZAČÁTEK MYJÓMI...
ZNÁME NAŠE „PROČ“

Mgr. Jiří Němec
redaktor

„Nabízíme lidem nový začátek, 
abychom ukázali, 

že společně umíme tvořit kvalitu.“

NOVÉ PROČ MYJÓMI
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ÚVODNÍ SLOVO
PANA PŘEDSEDY
Milí čtenáři,
držíte v  rukou nové číslo 
našeho firemního zpra- 
vodaje. Kromě dalších 
novinek, o kterých se 
můžete dozvědět na jeho 
stránkách, bych také rád 
zmínil, že jsme se rozhodli 

Možná už o ní víte, je tu s námi online už delší dobu, ale 
stále se její obsah postupně rozšiřoval – nedávno 
konečně vyšla i v  tištěné podobě. Nová obchodní 
brožurka, která obsahuje souhrn výrobků a služeb, které 
MYJÓMI nabízí, nebo prodej výrobků firem, se kterými 
spolupracujeme. 
Pokud nám chcete pomoci s oslovením nové firmy, kde 
například pracují vaši přátelé nebo známí, ale MYJÓMI 

V Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým 
postižením v Brně-Chrlicích převzala dvě velké krabice 
přímo paní ředitelka Marcela Troubilová od pana 
předsedy představenstva Petra Horkého. Protože dárek 

Jako certifikovaný kompletní výrobek s dobrozdáním od 
brněnského Textilního technického ústavu mohou od 
druhé poloviny dubna využívat nositelé polyesterových 
Betelných šátků z produkce MYJÓMI. Předtím se 
certifikace týkala výhradně nanofiltru, jenž šátek 
obsahuje. Protože však výrobek není zařazený                  
v kategorii pracovně-ochranných pomůcek ani 
zdravotnického materiálu, jeho další certifikace původně 
v plánu nebyla. Nakonec k ní však na pozadí vyvíjející 
se koronavirové situace došlo.

Petr Horký
Předseda představenstva

najít a definovat firemní PROČ. Osobně tedy dávám 
přednost pojmenování ÚČEL naší společnosti. Jeho 
znění je: „Nabízíme lidem nový začátek, abychom 
ukázali, že společně umíme tvořit kvalitu“. Myslím, 
že tato věta dostatečně vypovídá o tom, co v MYJÓMI 
chceme, PROČ to děláme a zároveň upoutá pozornost 
dalších podobně smýšlejících lidí v našem okolí. 
V MYJÓMI dáváme zdravotně znevýhodněným lidem 
možnost nového začátku; někteří u nás našli svoje 
vůbec první zaměstnání, další zase po vážné nemoci 
či úrazu dostali šanci dál se v  životě pracovně 
realizovat. ÚČEL naší společnosti představuje právě 
onen nový začátek spojený s  pocitem sebenaplnění     
v práci i ve společnosti obecně. Snad přispíváme také 
k tomu, aby si více firem začalo uvědomovat sociální 
zodpovědnost. 

Jako neméně důležité vnímám, že tím, co děláme          
a jak, bouráme zažité stereotypy, podle nichž 
chráněná dílna nabízí nekvalitní a předražené výrobky, 
které si zákazníci kupují jenom ze soucitu se zdravotně 
hendikepovanými. Není to pravda – u nás pracují 
hodnotní a zruční zaměstnanci, kteří mají na trhu 
práce svoji cenu, odvádějí stoprocentní kvalitu, 
dovedou si vydělat peníze a přinášejí firmě benefit…    
A na tom si velice zakládáme.  

Znáte někoho, kdo by chtěl 
s MYJÓMI spolupracovat? 
Dopravíme k němu novou brožurku

Ponožky druhé jakosti 
udělaly v Chrlicích opět radost! 

s nimi dosud nespolupracuje, 
můžete nám o této firmě říct. 
My pak zařídíme zaslání 
obchodní brožurky přímo do 
konkrétní firmy na danou 
adresu, případně zajistíme 
její odeslání v  elektronické 
podobě na uvedený email.

Certifikace Betelných šátků jako 
celého výrobku byla vstřícným 
krokem k zákazníkům

z  MYJÓMI obsahoval 
nejenom ponožky pro 
dospělé, kteří v  centru 
žijí, ale i dětské 
velikosti, dostalo se 
také na zaměstnance, 
respektive na jejich 
děti. 



MYJÓMI je stále se rozvíjející sociální podnik, 
který klade důraz na úzkou komunikaci                     
mezi zaměstnanci. Stále se zajímá o názory svých 
lidí a vedení společnosti velmi dobře ví, že pro 
správný chod firmy je zpětná vazba od 
zaměstnanců nesmírně důležitá. Mimo jiné také 
proto padlo rozhodnutí pokračovat v úspěšném 
projektu z loňského roku, navázat na spolupráci s 
agenturou KAPSI a připravit i na letošek interní 
průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Na doporučení vedení MYJÓMI vyzvalo 
marketingové oddělení k realizaci tohoto 
dotazníkového šetření opět společnost KAPSI. Ta 
pokračovala i letos s otázkami, které se zaobírají 
úspěšností komunikace ve firmě, a navíc přidala i 
baterii otázek souvisejících s celosvětovou pandemií 
Covid-19. Otázky v dotazníku byly rozděleny do třech 
okruhů - interní komunikace, komunikace během 
pandemie a poslední okruh, který se týkal 
komunikace na sociálních sítích, znalosti webových 
stránek, firemního zpravodaje a vizuálu firmy. A 
odpovědi, které z nich vyplynuly, byly opravdu 
zajímavé. Přinesly vedení mnoho inspirujících 
podnětů, na základě kterých je možno posunovat 
firmu stále kupředu.

Určitě nás všechny zarazila a překvapila dotazníková 
otázka ohledně pití kávy. Ale… Káva je nápoj, 
provázející lidstvo dlouhá staletí, a prostě k našemu 
životu - i v práci - jednoduše patří. O kávě koluje 
množství mýtů a mnozí se bojí, že je zdraví škodlivá. 
Pravda je ovšem jiná. Odborníci tvrdí, že káva          
obsahuje velké množství látek, které mají na zdraví 
člověka pozitivní účinky. Kromě známého kofeinu tvoří 
velkou část polyfenoly, což je významná skupina 
antioxidačních látek. Nalezneme je i v zeleném čaji 
nebo červeném víně. Otázkou zůstává, zda je lepší pít 
kávu rozpustnou, nebo zrnkovou. Pro opravdové

Tato otázka zdánlivě nesouvisí s interní 
komunikací, ani se spokojeností 
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ZAMĚSTNANCŮM MYJÓMI DÁVÁ 
ÚČAST NA PRŮZKUMU SMYSL
aneb co přinesl interní firemní průzkum...

Přes dvě třetiny zaměstnanců MYJÓMI rády pijí kávu

Celkově bylo digitálně nebo v papírové podobě 
distribuováno 480 dotazníků. Vyplněno a vráceno jich 
bylo 273, což činí 57 %. Oproti loňskému roku se 
tohoto anonymního průzkumu zúčastnilo zhruba 
o 130 zaměstnanců více a podíl aktivních vzrostl 
o skvělých 23 procentních bodů.

Stále rostoucí zájem o průzkum ukazuje, jak 
zaměstnanci vnímají MYJÓMI a jak se vlastně 
postupně stávají nedílnou součástí vedení. 
Prostě a jednoduše řečeno: svými podněty se 
spolupodílejí na vytváření profilu firmy.

Jako certifikovaný kompletní výrobek s dobrozdáním od 
brněnského Textilního technického ústavu mohou od 
druhé poloviny dubna využívat nositelé polyesterových 
Betelných šátků z produkce MYJÓMI. Předtím se 
certifikace týkala výhradně nanofiltru, jenž šátek 
obsahuje. Protože však výrobek není zařazený                  
v kategorii pracovně-ochranných pomůcek ani 
zdravotnického materiálu, jeho další certifikace původně 
v plánu nebyla. Nakonec k ní však na pozadí vyvíjející 
se koronavirové situace došlo.

zaměstnanců. Opak je však pravdou. Jedním z 
produktů, které MYJÓMI zprostředkovává, je káva 
NATURPARK. Cílem bylo zjistit, jaký je zájem o kávu 
mezi zaměstnanci. Jeden z firemních bonusů je totiž 
právě nákup této kvalitní výběrové kávy pro 
zaměstnance sa zvýhodněnou cenu.

labužníky ovšem není nad dobrou zrnkovou kávu.

Pijete kávu?

OTÁZKA Z PRŮZKUMU

Ano, preferuji rozpustnou
Ano, preferuji zrnkovou
Ne, kávu nemám rád/a



Letošní průzkum zaměřený na interní komunikaci 
hodnotil mimo jiné i nejčastější způsoby předávání 
informací jednak mezi zaměstnanci navzájem, ale 
také mezi zaměstnanci a vedením. Z šetření 
jednoznačně vyplynulo, že naprostá většina preferuje 
osobní kontakt a na druhém místě telefonní hovor. 
Tento způsob domluvení se mezi sebou je pro většinu 
přijatelný a vlastně docela vyhovuje chodu družstva. 
Přesto po položení otázky, co byste na komunikaci 
zlepšili, mnoho odpovědí preferovalo právě zlepšení 
osobních kontaktů, telefonátů a porad. Je tedy 
zřejmé, že forma osobního kontaktu je v MYJÓMI 
nejoblíbenější a podle většiny dotázaných by to takto 
mělo zůstat i do budoucna. Jedná se však o formu 
komunikace, kde je stále co zlepšovat. 

Zajímavé je, a vedení MYJÓMI k tomu rádo přihlédne 
při plánování komunikace, že 33 % respondentů by 
rádo více používalo telefon a dokonce kontakt přes 
Facebook.
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V MYJÓMI si nejčastěji povídáme!

Všichni jsme tím obdobím prošli a víme, co všechno 
to znamená. Proto také jedním z důležitých okruhů 
letošního dotazování bylo hodnocení schopnosti 
vedení se s pandemií vypořádat. Ztratit pracovní 
výkon vlivem nemoci či karantény je pro MYJÓMI 
pohromou, a nemohou to nahradit žádné podpůrné a 
dotační programy ani zvýhodněné půjčky. Proto 
muselo vedení co nejvíce dbát na dodržování 
hygienických zásad. Pokud k tomu umí přidat i 
duševní podporu, je to jen další bonus.

Nastavit   správně   firemní   komunikaci   tak,   aby 

MYJÓMI v pandemii Covid-19…

zaměstnanci přesně věděli co, jak a kdy dělat, je v 
této nelehké době opravdu oříšek. Proto je opravdu 
pozitivní, že s větou: „V rámci COVIDU- 19 byla 
zavedena odpovídající firemní opatření.” souhlasila 
naprostá většina zaměstnanců. 74,2 % s ní 
souhlasilo rozhodně a 21,7 % spíše souhlasilo. 
Celkem tedy podpořilo aktivity vedení v rámci 
pandemie 95.9 % zaměstnanců, kteří odevzdali 
dotazníky. Nejčastěji si lidé posteskli na to, že byla 
omezována osobní setkání. S tím však, vzhledem ke 
státním nařízením a k ochranným opatřením, bylo 
opravdu nutno počítat.

Mgr. Miroslav Lindovský, KAPSI s.r.o
externí redaktor

S větou „V rámci 
COVIDU- 19 byla 

zavedena odpovídající 
firemní opatření“

Jak nejčastěji v práci s kolegy komunikujete?

rozhodně souhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
rozhodně nesouhlasím

74,2%  (198 respondentů)
21,7%  (58 respondentů)
3,9%    (9 respondentů)
0,7%    (2 respondenti)

Pokud vám nevyhovuje nejčastější způsob 
komunikace, co by vám vyhovovalo více?

93,7 %
9 %

34,1 %
10 %

7 %
1,5 %

2 %
2 %

73,4 %

16,5 %

16,5 %

11 %

10,1 %
9,6 %

0,0 %
0,0 %

V nabídce MYJÓMI je také luxusní káva 
NATURPARK. Pro zaměstnance je navíc 

k dospozici za zvýhodněnou 
zaměstnaneckou cenu.

V případě zájmu mohou zaměstnanci psát na kava@myjomi.cz

OTÁZKA Z PRŮZKUMU

OTÁZKA:

OTÁZKA:
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Zaměstnávat hendikepované - to je společný 
cíl brněnské neziskové organizace AGAPO, 
o.p.s., a MYJÓMI družstva invalidů. Nezisková 
organizace AGAPO již 17 let pomáhá osobám 
se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním 
získat práci. MYJÓMI naopak lidi                            
s hendikepem zaměstnává. 

V oblasti zaměstnávání hendikepovaných 
spolupracují AGAPO a MYJÓMI od roku 2017. 
Klienti AGAPu našli v MYJÓMI stálé pracovní 
uplatnění jako zaměstnanci jejich dílen. Možnost 
získat praxi a cenné pracovní zkušenosti dostali 
také klienti Tranzitního programu. Ten je určen 
studentům a studentkám se specifickými 
potřebami, kteří si chtějí po ukončení školy najít 
běžné zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

A jaké služby může poskytnout AGAPO, o.p.s. 
zaměstnancům MYJÓMI? Se začátkem 
letošního roku odstartoval v AGAPO pilotní 
projekt Pracovně rehabilitačního střediska. Ten je 
určený mimo jiné osobám, které přišly o status 
invalidního důchodce a ocitly se tak v nové 
životní situaci.

Markéta Korbelová, AGAPO
PR pracovnice v o.p.s.

Bc. Petra Blachová
redakce

ŽIVOT V MYJÓMI

AGAPO A MYJÓMI 
SPOLUPRACUJÍ UŽ PÁTÝM ROKEM

Pracovníci Pracovně rehabilitačního střediska 
dokáží posoudit, jakou práci a v jakém rozsahu 
může klient vykonávat a pomohou mu s jejím 
hledáním a získáním. 

Pokud se v podobné situaci nacházíte, můžete 
se obrátit na pracovníky neziskové organizace 
AGAPO, o.p.s. nebo navštivte stránky 
www.pracovnirehabilitace.cz 

Protože se snažíme principy sociálního 
podnikání naplňovat vším, čím můžeme, 
rozhodl se pan Petr Horký darovat v roce 2020 
část šátků neziskové organizaci AGAPO, 
o.p.s., která dlouhodobě pomáhá našim 
brněnským zaměstnancům s řadou těžkostí, 
které musejí překonávat. Darované šátky 
putovaly ke klientům AGAPa, kteří bojují             
s nedostatkem ochranných prostředků. Těší 
nás, že jsme mohli přispět pomocnou rukou.
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MONIKA ŠEBESTOVÁ
asistentka vedení MYJÓMI

PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

Monika nastoupila do MYJÓMI v červnu 2019 na 
pozici asistentky vedení, kde pracuje dodnes. 
Umí si udělat legraci i ve složitých situacích. Svůj 
optimismus a dobrou náladu má na rozdávání. 
Proto je oblíbená ve svém kolektivu. K tomu 
všemu však potřebuje kávu a hořčík - bez tohoto 
paliva nedá ani ránu.
„V MYJÓMI jsem měla okamžitě pocit, 
že tam patřím,“ říká Monika Šebestová

Kudy vedla cesta k vašemu 
stávajícímu zaměstnání?

Do té doby jste o MYJÓMI neslyšela?

Byla to taková náhoda. Téměř dvacet let včetně přestávky 
na mateřskou dovolenou jsem působila ve značkové 
prodejně T-Mobile, ale když jsem se tam po mateřské 
vrátila, zradilo mě zdraví. Nejdříve jsem začala pracovat 

Věděla jsem od známých, že taková firma 
v Brně existuje, ale jinak nic bližšího. Na 
inzerát jsem odpověděla a nakonec se 
všechno sešlo tak, že jsem se jeden 
den dohodla na výpovědi a druhý byla 
pozvaná na pohovor do MYJÓMI. 
Když jsem na něj přišla, je to zvláštní, 
ale okamžitě jsem měla dojem, že tam 
patřím. Působilo to tam na mě ohromně 
pozitivně.

Našla jste ve své práci to, co jste od ní očekávala? 
Rozhodně ano. Je tam také „frmol“, ale ne ten 
nadměrný tlak a stres, na který jsem byla zvyklá ze 
svého předchozího zaměstnání, a to mi vyhovuje. 
Samozřejmě, práce musí být hotová v termínu, ale 
všechno je více v pohodě, činnost je to různorodá a 
baví mě. Co se týče kolektivu, sešla se nás bezvadná 
parta a myslím, že si dobře rozumíme. Nikdy jsem 
nezalitovala, že jsem do MYJÓMI nastoupila. 

Lenka Mašová
Otázky pokládala

V čem spočívá náplň vaší pracovní činnosti?
Například roztřídit e-mailovou poštu, přeposlat ji 
odpovědným osobám, zkontrolovat příchozí faktury 
a poslat je dál účetním nebo třeba ohlídat 
splatnost... Je toho daleko více, ale zjednodušeně 
řečeno jde o spoustu drobných činností, které 

A jak je to s koloběžkou, 
na které jezdíte do práce a jste díky 
ní mezi svými kolegy pověstná? 

Stihnete ve svém volném čase 
i nějaké další koníčky?

Nejčastěji na koloběžce překonává 
trasu ze svého domova v brněnské 
čtvrti Lesná do ulice Špitálka v centru 
Brna Monika Šebestová - asistentka 
vedení MYJÓMI. Cestování na 
koloběžce je pro ni součást nezbytné 
rehabilitace. Ve firmě pracuje bezmála 
dva roky a stejně jako řada jejích 
kolegů se tam dostala shodou 
různých okolností. Byla prostě 
v pravou chvíli na pravém místě.
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„S humorem jde všechno líp!

Protože se snažíme principy sociálního 
podnikání naplňovat vším, čím můžeme, 
rozhodl se pan Petr Horký darovat v roce 2020 
část šátků neziskové organizaci AGAPO, 
o.p.s., která dlouhodobě pomáhá našim 
brněnským zaměstnancům s řadou těžkostí, 
které musejí překonávat. Darované šátky 
putovaly ke klientům AGAPa, kteří bojují             
s nedostatkem ochranných prostředků. Těší 
nás, že jsme mohli přispět pomocnou rukou.

na zkrácený úvazek, ale dlouhodobě to nešlo – to prostředí 
je obecně vhodné pro dravé, mladé a zdravé. Když jsem 
se rozhodla  pro odchod, náhodně jsem se dívala 
na webu po nějaké práci a volné místo v MYJÓMI, 
které mě zaujalo, na mě prostě „vyskočilo“.

však zaberou hodně času – aby se 
všechna administrativa dostala k těm 
správným lidem a pak vyřízená a 
zkontrolovaná zase tam, kam má…

Mám rodinu, která zabere hodně času, 
ale pokud si chvíli vyšetřím, mám ráda 
   umění a design a někdy také zajdu na 

Jasně, že jezdím na koloběžce do 
práce, to tady každý ví. Chodím sice 
s hůlkou, ale pohyb na velké kolo- 
běžce je něco jiného. Dobře se 
ovládá, cítím se na ní bezpečně 

a jízda, která mi přináší radost, současně 
funguje i jako způsob rehabilitace, kterou na 
lékařské doporučení provádět musím, aby 
nepoužívané svaly úplně nezakrněly.

koncert. S oblibou navštěvuji různé 
výstavy a galerie, často i s mladší 

dcerou – právě to mi v 
poslední době hodně chybělo. 

Doufám, že to bude 
možné i nadále, protože 
on-line výstavy jsou sice 
pěkné, ale prostě to není 
ono. Chybí tam ta správná 
atmosféra. 



OKÉNKO Z DÍLNIČKY

POBOČKA MIROSLAV SE STĚHUJE

Na stěhování do nových prostorů se připravují 
zaměstnanci montážní a kompletační dílny v 
Miroslavi.  „Stávající objekt je ve vlastnictví města, 
které tam plánuje vybudovat školní družinu. Nové 
prostory jsou přibližně sedm set metrů vzdálené a 
stěhování by mělo proběhnout v  červenci,“ uvedl 
předseda představenstva MYJÓMI družstva 
invalidů Petr Horký.
Podle slov vedoucí miroslavské dílny Blanky 
Lapešové je ve zrekonstruované budově, která 

Otevření pobočky v Miroslavi proběhlo v roce 
2018 na adrese Komenského 1301/6 v 
prostorách bývalé prodejny COOP Jednota. Na 
začátku měla pobočka zhruba 20 zaměstnanců 
a dnes zaměstnává necelých 50. Po celou dobu 
je vedoucí pobočky paní Blanka Lapešová. 
Majitel objektu má jiné plány, a proto se 
pobočka stěhuje. Vzdálenost na novou adresu 
bude od zastávky autobusu téměř stejná jako 
doposud. Stěhování na adresu Nádražní 771 se 
uskuteční v průběhu prázdnin. 

Dílnu v Miroslavi
čeká v létě přesun „Dvě děvčata jsou teď zrovna na mateřské dovolené, 

někteří zaměstnanci se zase přestěhovali do 
chráněného bydlení jinam, ale základ kolektivu 
zůstává. Jsme prostě taková „domácká“ dílna. Není 
jednoduché všechno skloubit, ale hlavní je, aby si 
lidé sedli, protože každý jsme jiný, a samozřejmě 
platí, že při práci v kolektivu musí všichni táhnout za 
jeden provaz. Jinak to prostě nejde, nemůžeme si 
dovolit, aby třeba jeden člověk rozhodil celou dílnu,“ 
upřesnila Blanka Lapešová.

Všichni táhnou 
za jeden provaz

dříve sloužila jako prodejna a později také jako 
diskotéka, o něco více místa než ve stávající 
provozovně. „Doufám, že týden nám na přestěhování 
postačí. Nejtěžší bude přemístit zařízení a nábytek, 
někteří ze zaměstnanců budou při stěhování 
pomáhat, další dostanou dovolenou,“ vyjádřila se 
Blanka Lapešová s tím, že aktuálně je v dílně na dvě 
směny zaměstnáno 46 pracovníků s  různými typy 
zdravotního hendikepu a další tři budou nastupovat.



MONTÁŽNÍ DÍLNU V MIROSLAVI
VEDE PANÍ BLANKA
Vedoucí dílny v Miroslavi Blanka Lapešová to má do 
práce asi jen půl kilometru, takže chodí vesměs 
pěšky. Co se týče zakázek v dílně, obzvlášť ji potěší 
například balení kosmetiky, obinadel, stříhání tyčinek 
do dávkovačů a rozprašovačů nebo třeba skládání 
stavebnice Cheva. Ve volném čase ráda navštěvuje 
svoje tři vnoučátka, a protože má psa a dvě kočky, 
nechybí ani delší procházky. Baví ji také ruční 
činnosti, jako je pletení ponožek nebo dekorativních 
věnečků a srdíček s pomocí tavné pistole, a práce na 
zahrádce.
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Coby vedoucí musí dobře znát všechny 
zaměstnance, být pro ně autoritou, vědět, jaké mají 
přednosti i slabiny, a rozdělit práci tak, aby každý 
pracovník, i s ohledem na svůj zdravotní stav, dělal 
to, co mu nejlépe jde a vyhovuje. Výsledkem je pak 
nejenom stoprocentní kvalita v daném termínu, ale 
i spokojenost zaměstnanců. 
V  dílně v Miroslavi už montovali či balili, lepili i 
etiketovali všechno možné. Nejenom barvenou a 
přírodní dřevitou vlnu, stavebnice, kosmetiku nebo 
vánoční kosmetické balíčky, ale například i 
antigenní testy, proteinové tyčinky nebo nápoje, 
obinadla a mnoho dalšího. „Práce je to různorodá, 
žádný stereotyp, i když při zavedení nového 
produktu vždycky chvilku trvá, než si lidé činnost 
zautomatizují a získají tu správnou zručnost a 
jistotu. Ale pak už to jede jako na drátkách,“ 
doplnila s úsměvem vedoucí miroslavské dílny.  

Kvalita i spokojenost 
na prvním místě

NOVÁ ADRESA POBOČKY MIROSLAV

Nádražní 771

Komenského 1301/6
původní pobočka

nová pobočka

Lenka Mašová, redakce

Ona sama na pozici vedoucí pobočky, která funguje 
od března 2018, nastoupila zhruba o tři měsíce 
později. „Původně jsem se hlásila na pozici mistrové, 
ale protože zrovna odcházela původní vedoucí, 
nabídli mi tuto pozici. Zkusila jsem to a zpětně mohu 
říct, že jsem nikdy nelitovala, i když začátky 
rozhodně nebyly lehké. Práce mě ale moc baví, 
ostatně kdyby mě nebavila, tak bych ji ani nemohla 
dělat,“ popsala Blanka Lapešová. 

Miroslav, Kostel

Autobus. nádraží

Miroslav
statek



VITRÍNKA S NAŠIMI 
VÝROBKY MÁ ÚSPĚCH!

V BRNĚ SE NATÁČELO
PRO MINISTERSTVO

Náš obchodní zástupce Lukáš 
Lata v jedné pražské pobočce 
České spořitelny domluvil 
vitrínku, kde může MYJÓMI 
vystavit své výrobky. 

Následně marketingový tým 
vybral výrobky k  vystavení. 
Aktuálně ve vitrínce visí již 
druhá verze plakátu doplněná o 
nové firemní PROČ.

Na konci května 2021 přijela do 
brněnských dílen MYJÓMI Televizní 
Tvorba Brno. Natáčely se záběry a 
rozhovory do reprezentativního videa pro 
ministerstvo práce a sociálních věcí. 

MYJÓMI je jeden z  několika vybraných 
subjektů, které se v připravované reportáži 
objeví. Záběry mají ukázat veřejnosti, v čem 
je sociální podnikání odlišné od běžného 
podnikání. Kde a kdy tyto záběry posléze 
uvidíte, postřehnete na našich sociálních 
sítích.

Líbí se vám tato vitrínka a máte 
nápad na další místo pro 

propagaci firmy?  Napište nám na  
                marketing@myjomi.cz 
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Naše nejbližší hvězda
Zasloužený několikadenní odpočinek od práce
Modré plody bez pecek do buchet a knedlíků
Kratší cesta s rekreačním cílem 
Sladké mražené kopečkové pokušení
Opak smutku
Párty na sklonku dne
Dva měsíce volna
Improvizované přístřeší (český vigvam)
Čokoládová vrchní část dortu 
Uzenina k opékání nad ohněm

do e-mailu uvádějte jméno a příjmení, pokud jste z MYJÓMI, tak uvádějte i vaši dílnu a pobočku 

LETNÍ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
VYLUŠTĚTE SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKU 
TAJENKU POSÍLEJTE NA SOUTEZ@MYJOMI.CZ 31. 8. 2021

ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ VYLOSUJEME VÝHERCE
VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT DO 7. 9. 2021

NEBO STAČÍ VYPLNIT ODPOVĚĎ VE FORMULÁŘI Z VAŠEHO MOBILU

ACTIVEPASS na tři měsíce zdarmaACTIVEPASS na tři měsíce zdarma
nebo Tričko MYJÓMI
ISOLINE - vitamínový balíček zdravých výrobků
Voucher na mytí vozidel 
nebo 1kg kávy MYJÓMI dle výběru

1
2

3
4

1. cena

2. cena

3. cena

CENY PRO VÝHERCE

Jana Polóniová
Monika Šebestová
Irena Kišová

1. cena

2. cena

3. cena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

QR kód - zde vyplňujte 
soutěžní tajenku:
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NOSIČE NA AUTA 
PRO HAKR V MYJÓMI 
MONTUJÍ UŽ ŠEST LET

Dílně na Špitálce přezdívají „HAKR“

PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Lenka Mašová, redakce

K nejstarším a stálým zákazníkům MYJÓMI družstva 
invalidů patří firma ASN HAKR Brno. Družstvo s 
tradičním českým  výrobcem autopříslušenství v 
podobě střešních nosičů, boxů, nosičů na tažná 
zařízení, nosičů kol či lyží, sněhových řetězů a dalších 
podobných produktů spolupracuje už od roku 2015.

V areálu brněnské provozovny MYJÓMI v ulici Špitálka je 
přímo pro tento typ činnosti vyčleněna speciální malá 
dílna pro desítku zaměstnanců s  různým typem 
zdravotního znevýhodnění. Ti se při práci střídají ve dvou 
šestihodinových směnách, přičemž družstvo v 
souvislosti s konkrétními zakázkami, které jsou 
evidovány v  rámci náhradního plnění, zajišťuje rovněž 
dopravu dílů i hotových produktů. 

„V dílně se provádí montáže a kompletace jednotlivých 
výrobků a přibližně devadesát procent veškeré práce, 
kterou tamní zaměstnanci odvedou, je právě pro HAKR,“ 
upřesnil předseda představenstva MYJÓMI družstva 
invalidů Petr Horký s  tím, že firma patří k 
nejvýznamnějším trvalým zákazníkům MYJÓMI. Doplnil, 
že začátek kooperace mezi oběma subjekty byl ze strany 
HAKRu pozvolný, neboť družstvo muselo nejdříve v praxi 
dokázat, že zaměstnanci chráněné dílny jsou i přes svůj 
zdravotní hendikep skutečně schopni odvést zadanou 
práci v požadovaném čase a odpovídající kvalitě. To se 
podařilo, načež se objem zakázek určených pro 
chráněnou dílnu zněkolikanásobil a kooperace se 
meziročně stále rozšiřuje. „Myslím, že spokojenost je na 
obou stranách, takže doufáme, že naše spolupráce s 
firmou ASN HAKR Brno bude pokračovat i v 
následujících letech,“ vyjádřil se Petr Horký. 

Hermína a Eva jsou neslyšící a jejich hlavním 
komunikačním prostředkem je znakový jazyk. Jejich 
práce je však baví. Eva je vyučená kuchařka, v 
kuchyni pracovala 5 let. „Práce v kuchyni byla příliš 
namáhavá, ale před dvěma lety mě vzali do MYJÓMI. 
Tady se mi moc líbí, baví mě to tady,“ říká Eva.

Hermína dodává: „Nejsem náročná, mám radši 
mužskou práci jako Eva. Když jsem přišla do 
MYJÓMI, po nástupu jsem lepila etikety, to byla 
nuda. Pak jsem přešla na dílnu HAKR. Byla to dobrá 
změna, v téhle dílně jsem spokojená.“

Paní Viera pracuje v MYJÓMI už skoro 5 let a říká: 
„Na oddělení HAKR mě baví všechno. Začala jsem se 
vzpěrami, ráda se k nim vracím. Zajímavé je ale i 
montování zámků, vlastně všechny montáže jsou fajn.
Spoustu let jsem dříve pracovala v kanceláři. Potom 
jsem byla nějakou dobu na ÚP, odkud mě poslali do 
OS Logo. Nabízeli mi tam zase kancelářskou práci, ale 
já jsem chtěla nějakou manuální. Administrativa už mě 
zmáhala, měla jsem pocit vyhoření. Tak mě poslali sem 
do MYJÓMI, ať se zeptám. No a od té doby jsem 
vlastně tady, už přes 4 roky. A jsem tady ráda.“



Každý z nás je jiný, nicméně na pracovišti je nutné se 
vzájemně podporovat, být k sobě zdvořilí, tolerovat se a 
komunikovat spolu, ale také se nebát přiznat svoji chybu. 
Každý z nás může někdy pochybit, na tom není nic 
zvláštního, ale čím dříve na svoji chybu upozorníme, tím 
jednodušší pak bude její náprava. Zadanou práci je podle 
etického kodexu MYJÓMI třeba odvádět ve stoprocentní 
kvalitě a rovněž v souladu s posláním firmy, kterým je 
integrovat lidi se zdravotním znevýhodněním do společnosti. 

Soukromé problémy na pracoviště nepatří, nicméně pokud 
jsou skutečně vážné, není od věci rychle vyhledat 
odbornou pomoc. Třeba i prostřednictvím svého 
vedoucího. To platí taktéž o různých pracovních 
neshodách, kde je možné se obrátit na Lucii 
Štraitovou, pracovnici v sociálních službách, která 
se drobnější konflikty pokusí urovnat.

V případě, že se jedná o větší nedorozumění, 
případně přímo podezření na porušování etického 
kodexu, je nutné kontaktovat vedoucí 
personálního oddělení Alenu Drábkovou. 

Kromě etického kodexu, jehož dodržování má za 
účel zajistit stabilitu na pracovištích a dobré pracovní 
výsledky, jsou v souvislosti s organizací činností 
v MYJÓMI v přípravě takzvané klobouky. V tomto 
případě název nesymbolizuje klasickou pokrývku 
hlavy, nýbrž systém podřízenosti a nadřízenosti ve 
firmě. Každý zaměstnanec tak získá přehled o tom, 
kam, s čím a ke komu se má obracet o radu či 
pomoc, případně koho je třeba informovat o 
záležitostech s jeho osobou spojených, eventuálně 
kdo za co ve firmě zodpovídá.  
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Takzvaný etický kodex je soubor opatření, kterým 
by se měli zaměstnanci MYJÓMI řídit. Proč? Důvod 
je jednoduchý – aby se všichni v práci cítili příjemně, 
měli mezi sebou pozitivní vztahy a vzájemná 
spolupráce probíhala efektivně k všeobecné 
spokojenosti, tedy zaměstnanců, vedení firmy, 

ZNÁTE ETICKÝ KODEX MYJÓMI?
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA 

Integrační cíl:

Obchodní cíl:

Účel projektu:Název projektu: 
MYJÓMI PONOŽKY, SOCIÁLNÍ PODNIK

tvorba nových pracovních míst pro OZP z Brna a blízkého 
okolí v souladu s naplňováním principů sociálního podnikání

založení provozu pletací dílny v Brně
nábor a zaškolení zaměstnanců znevýhodněných na otevřeném 
trhu práce z důvodu zdravotního omezení
tvorba a realizace vlastní produktové řady ponožek
realizace zakázkové výroby ponožek pro obchodní partnery

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 12. 2021

Lucie Štraitová 
pracovnice v sociálních 
službách

739 352 598 
podpora@myjomi.cz

603 349 824
adrabkova@myjomi.cz

Alena Drábková
vedoucí personálního
oddělení

dodavatelů i koncových zákazníků. Protože pouze 
při dodržování nastavených pravidel je výsledkem 
stabilní sociální podnik se sehraným týmem lidí a 
jejich chutí odvádět kvalitní práci, přičemž zdravotní 
znevýhodnění se pak nestává překážkou, ale 
naopak výzvou k překonávání problémů.



Chceme, aby se všichni zaměstnanci cítili v práci příjemně, aby mezi námi vládly pozitivní vztahy a aby naše 
vzájemná spolupráce probíhala efektivně ke spokojenosti zaměstnanců, vedení družstva, dodavatelů i 

koncových zákazníků. Dodržování těchto pravidel nám umožní vybudovat stabilní sociální podnik, pro který 
bude naplňování principů sociálního podnikání hračkou, protože v něm bude působit jednotný a silný tým 

plný pozitivní energie a chuti odvádět kvalitní práci; sociální podnik, v němž zdravotní omezení nebude 
překážkou, ale výzvou k překonávání bariér. 
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PROČ ETICKÝ KODEX?

INTERNÍ PŘEDPIS

VSTŘÍCNÉ A ZDVOŘILÉ JEDNÁNÍ JE PRO NÁS 
SAMOZŘEJMOSTÍ 
Jestli budeme pracovat v příjemném prostředí, je jen na nás. 
Každý z nás se chce do práce těšit, proto se snažíme kolem 
sebe šířit dobrou náladu. 

PODPORUJEME SE
Respektujeme své kolegy i jejich zdravotní omezení. Každý
 z nás má nějaké těžkosti, které nám mohou komplikovat práci, 
proto svým kolegům pomáháme a oni zase pomáhají nám.

TOLERUJEME SE

PRACUJEME S CHUTÍ 
Jsme rádi, že se můžeme pracovně uplatnit a že si vzájemně 
vycházíme vstříc.

NEPOŠKOZUJEME MAJETEK FIRMY
Víme, že firemní majetek slouží nám a že čím více musí firma 
investovat do jeho oprav a obměny, tím méně má potom 
prostředků pro naše mzdy a pro zlepšování našich 
pracovních podmínek. 

JSME OCHOTNI UDĚLAT NĚCO NAVÍC
Zákazník nám dává práci. A protože kvalitní a včasné 
odvedení zakázky je důležité pro další spolupráci, snažíme 
se vydat ze sebe to nejlepší včetně našich specifických 
schopností. Prosperita firmy znamená naši prosperitu. 

SOUHLASÍME S POSLÁNÍM FIRMY
INTEGROVAT LIDI SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM DO 
SPOLEČNOSTI 

SOUHLASÍME 
S FUNGOVÁNÍM FIRMY

SVOU PRÁCI ODVÁDÍME KVALITNĚ
Pokud se nám něco nepodaří, nepředáváme to k dalšímu 
zpracování. Pokud si všimneme nekvalitně odvedené práce, 
upozorníme na ni. Uvědomujeme si, že nekvalitně odvedená 
práce poškozuje naše dobré jméno u zákazníků. Snažíme se, 
aby byli zákazníci spokojení, protože nám potom svěří další 
zakázku: budeme mít práci. Předáváním nekvalitní práce k 
dalšímu zpracování navíc zpomalujeme výrobu a můžeme se 
opozdit s dodáním. Proto je dodržování standardů kvality tak 
důležité. 

VYDÁVÁME ZE SEBE MAXIMUM
S ohledem na své zdravotní omezení pracujeme co 
nejefektivněji. Vydáváme ze sebe to nejlepší. Odvádíme 
kvalitní práci v nejvyšší rychlosti, kterou zvládneme.

ZÁKAZNÍKOVI PŘEDÁVÁME HOTOVOU PRÁCI VE 
100% KVALITĚ
Pečlivost provedení je na prvním místě. Proto kontrolujeme již 
hotové výrobky a služby tak, aby zákazník dostal špičkovou 
kvalitu. Předcházíme případným reklamacím.

DBÁME NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Přírodu máme jen jednu. Naše zdraví a zdraví našich blízkých 
je závislé na kvalitě životního prostředí. Proto třídíme odpad, 
zhasínáme, pokud odcházíme z místnosti, a šetříme vodou. 

ZÁLEŽÍ NÁM NA KVALITĚ 

JSME NA JEDNÉ VLNĚ 
Společnou prací i z maličkostí dokážeme udělat něco velkého.

TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ  
Podáváme zkušenou pomocnou ruku nejen nováčkům.

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJEME 
Uvědomujeme si, že každý z nás je důležitý.

KOMUNIKUJEME 
Ochotně předáváme informace, které potřebujeme 
pro efektivní spolupráci. 

NEBOJÍME SE PŘIZNAT SVOU CHYBU
Čím dříve, tím lépe: snadněji se odstraní její následky. 

K CHYBÁM DRUHÝCH JSME TAKTNÍ A CITLIVÍ 
Při nápravě chyb spolupracujeme jednotně. 

SOUKROMÉ TRABLE DO PRÁCE NEPATŘÍ 
Na sdílení drobných starostí jsou přestávky a čas mimo 
pracovní dobu. 

S VÁŽNÝMI PROBLÉMY SE OBRACÍME NA 
ODBORNÍKY 
Abychom na velké těžkosti nebyli sami, vedení firmy 
nám zajistilo pomoc jiných organizací. Pomohou nám 
lépe než kolegové. 

JSME TÝM 
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KDO JE KDO V MYJÓMI
Petr Horký 
předseda 
představenstva
+420 605 259 567
phorky@myjomi.cz

Lukáš Lata
obchodní zástupce
+420 734 302 005
llata@myjomi.cz
obchod@myjomi.cz

Ing. David Ludín Ph.D.
obchodní zástupce
+420 777 255 842 
dludin@myjomi.cz
obchod@myjomi.cz

Bc. Petra Blachová
vedoucí PR a marketingu
+420 732 553 678
pblachova@myjomi.cz
marketing@myjomi.cz

Radka Pešová
vedoucí účetnictví
(dotazy k náhradnímu plnění)
+420 608 845 384
rpesova@myjomi.cz
ucto@myjomi.cz 

Helena Chaloupková 
vedoucí nákupu
+420 727 940 587 
hchaloupkova@myjomi.cz
nakup@myjomi.cz

František Richter
vedoucí logistiky
+420 725 700 401 
frichter@myjomi.cz
logistika@myjomi.cz 

Jana Svobodová 
vedoucí ruční automyčky
+420 777 278 705
jsvobodova@myjomi.cz
rezervace@myjomi.cz

Veronika Partschová 
vedoucí kvality výroby
+420 774 167 972
vpartschova@myjomi.cz

Martina Dreher 
vedoucí šicích dílen
+420 603 179 289 
mdreher@myjomi.cz
siti@myjomi.cz 

Iveta Šemberová, DiS.
vedoucí pletací dílny
+420 774 839 386 
isemberova@myjomi.cz
ponozky@myjomi.cz

Alena Drábková
vedoucí personálního
oddělení
+420 603 349 824
adrabkova@myjomi.cz
prace@myjomi.cz

Jan Slivoň 
vedoucí výroby
+420 734 170 012 
jslivon@myjomi.cz
objednavky@myjomi.cz 



15ŽIVOT V MYJÓMI

BENEFITY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MYJÓMI

1x ročně mytí vozidla se slevou 70 % 
na program 1 až 5 každé další objednání 
v daném roce sleva 40 %

MYTÍ VOZIDEL

Adresa: 
Brno – Královo pole
Křižíkova 72 
PO-PÁ    7-17 h

777 278 705 rezervace@myjomi.cz
Objednávky u paní  Jany Svobodové:

PRÁCE NAŠICH ŠVADLENEK

Ostatní benefity z předchozích čísel Zpravodaje ŽIVOT V MYJÓMI stále platí.

Objednávky i následný 
prodej bude probíhat 
přes  vedoucího vaší dílny . 
Šátky budou distribuovány 
v průběhu následujícího týdne.  
Prosíme, nechoďte na šicí dílny objednávat samostatně.

BETELNÉ ŠÁTKY

Každý zaměstnanec si může koupit 5 kusů 
šátků za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

Sleva platí na všechny šátky i potiskem na přání.

Na všech provozovnách je zalaminovaný 
letáček se všemi informacemi a 
instrukcemi, jak postupovat.  

bstejskalova@myjomi.cz        603 394 065

MOBILNÍ VOLÁNÍ
Zvýhodněný tarif od T-Mobile

PONOŽKY
Každý zaměstnanec může  nakupovat ponožky 
z pletací dílny MYJÓMI za zvýhodněné ceny. 
 Dále je možné nakoupit ponožky  II. jakostní třídy 
již od 20 Kč/pár.  Pro zaměstnance mimo Brno zajišťujeme 
 dovoz  nabízených ponožek přímo na provozovnu  na 
základě domluvy s vedoucím provozovny.

Fitness, jóga, squash, tenis, bowling, 
exitgames, laser game, sálové aktivity, lezecká 
stěna, bazén, sauna, wellness, aquapark, 
paintball, jump park, pilates a spousta dalšího... 

Káva levnější až o 60% než v maloobchodní síti je 
stále k zakoupení. Viz předchozí číslo Zpravodaje.

V případě zájmu kontaktujte 
paní Moniku Šebestovou msebestova@myjomi.cz

ACTIVEPASS

LUXUSNÍ KÁVA

360,- Kč měsíčně
1 vstup denně zdarma

Podrobnější info o aktivitách, 
sportovištích a případném 
doplatku naleznete na 
www.activepass.cz

V případě zájmu kontaktujte paní Brigitu Stejskalovou

Objednávky i následný prodej 
bude probíhat přes vedoucího 
vaší dílny nebo se můžete 
dostavit na pletací dílnu 
podle aktuální situace.

ČEPICE BAVLNĚNÁ JEDNOVRSTVÁ
ČEPICE BAVLNĚNÁ DVOUVRSTVÁ
ČEPICE BAVLĚNÁ PĚTIBAREVNÁ
ČEPICE S POTISKEM
ČEPICE FLEECOVÁ NA CULÍK
SADA - ČEPICE + BETELNÝ ŠÁTEK
ČELENKA FLEECOVÁ
PÁROVÉ RUKAVICE

Tyto ceny jsou určené pro zaměstnance MYJÓMI

100 Kč
180 Kč
230 Kč
210 Kč
180 Kč
325 Kč

70 Kč
150 Kč

Objednávky i následný prodej za zaměstnanecké ceny 
bude probíhat přes vedoucího Vaší dílny nebo se 
můžete obrátit na mnesrstova@myjomi.cz

Aktuální nabídku najdete 
na www.betelnesatky.cz 
v kategorii DOPLŇKY.

(ceny jsou bez DPH)

PROFI NA MÍRU 1 PROFI NA MÍRU 4
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S KÝM SPOLUPRACUJEME

NOVÉ ROZDĚLENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ MYJÓMI

„Dobrý obchod je takový, 
kde jsou spokojeni všichni 

zúčastnění.“

„Jsem nadšený 
obchodník, který rád 
vyhledává obchodní 

příležitosti 
na trhu.“

Lukáš Lata
obchodní zástupce
+420 734 302 005
llata@myjomi.cz

Ing. David Ludín Ph.D.
obchodní zástupce
+420 777 255 842 
dludin@myjomi.cz

Obchodní tým loni prošel 
jistými změnami. Došlo i k 
jeho rozšíření o externí 
spolupráci s obchodním 
konzultantem Davidem 
Janečkem, který má bohaté 
zkušenosti z oblasti 
nejrůznějších obchodních 

Napadá vás konkrétní způsob obchodní 
spolupráce, ale nevíte, zda nás bude zajímat? 

Napište nám na obchod@myjomi.cz 
a my se vám rádi ozveme.

AZZP
AGAPO, o.p.s.
Revenium, z. s.
Taxis sociální rehabilitace
SŠ Roosveltka Brno
Podnikatelský klub Smart Network
Business for Breakfast ČR
Paspoint, z.ú.
KAPSI s.r.o.
Marketingová agentura Suzzie s.r.o.
Regionální hospodářská komora 
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Rodinné pasy
Senior pas
Věrnostní program Sphere
Věrnostní program Carte
Věrnostní program innogy Premium

Centrum sociálních služeb Kociánka, p. o. (Brno) 
Domov na rozcestí, p. o. (Svitavy) 
Zámek Břežany, p. o. 
Srdce v domě, p. o. (Klentnice) 
Domov u lesa Tavíkovice, p. o. 
Zámeček Střelice, p. o. 
Sociální služby Šebetov, p. o.
Domov u studánky

DOMOVY

OSTATNÍ PARTNEŘI

strategií. Díky tomu v MYJÓMI očekáváme nové obchodní příležitosti 
a dlouhodobé partnery. Od začátku tohoto roku pomáhá David 
mentorovat a nastavit náš obchodní tým. Jeho zapojení si velmi 
ceníme, a to nejen díky tomu, že svými názory jako jeden z autorů 
přispěl do knihy Průvodce úspěšného obchodníka. Efektivita 
obchodního týmu za poslední rok vzrostla v důsledku intenzivního 
vzdělávání a doposud nevyužitých zdrojů. Díky tomu jsou získávány 
nové obchodní kontakty. Oslovování firem není jednoduchá činnost, a 
proto se na něm podílí i marketingový tým. Cestou jsou například 
online reklamy na sociálních sítích. Oslovení zájemci se pak obracejí 
na obchodní zástupce a řeší s nimi případnou spolupráci.


