CELKOVÁ VIZE ÚØADU
Krajský úøad je respektovaná, otevøená a dùvìryhodná instituce,
která poskytuje kvalitní služby a pøispívá ke stabilitì a rozvoji kraje.

JAK NÁS VIDÍ SPOLEÈNOST

Spoleènost nás vnímá a respektuje
jako „dobrou firmu“. Jsme uznáváni
ostatními institucemi veøejné správy.

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI

Klienti nás vnímají jako odborníky,
kteøí poskytují své služby vstøícnì,
spolehlivì a srozumitelnì.

JAK SE VIDÍ ZAMÌSTNANCI
Zamìstnanec úøadu je zdravì
sebevìdomý a hrdý na to, že pracuje
na krajském úøadì a vykonává
smysluplnou práci v týmu,
který táhne za jeden provaz
a vzájemnì se respektuje.

JAK ØÍDÍME / ØEŠÍME NAŠE PROCESY
Služby poskytujeme v souladu se zákonem, transparentnì, smysluplnì a efektivnì.
Své postupy a èinnosti koordinujeme, hodnotíme a soustavnì zlepšujeme.

CO DÌLÁME
PRO NAŠE ZAMÌSTNANCE
Krajský úøad je nároèný a férový
zamìstnavatel. Poskytuje
zamìstnancùm podmínky pro
profesionální rùst, možnost pracovat
a být platným èlenem týmu. Dává jim
jedineènou pøíležitost smysluplnì se
podílet na správì a rozvoji
Libereckého kraje.

JAK PLÁNUJEME SVÉ CÍLE
Plánujeme cíle a priority na základì
znalostí potøeb a požadavkù svých
klientù a partnerù v mezích svých
kompetencí. S vìdomím možných rizik
promyšlenì formulujeme srozumitelné
cíle, které jsou specifické, mìøitelné,
akceptovatelné, reálné a termínované.
Své cíle pravidelnì hodnotíme
a revidujeme.

JAK NAKLÁDÁME SE ZDROJI
Krajský úøad garantuje každému
zamìstnanci vytvoøení standardních
podmínek pro kvalitní výkon jeho
práce. Efektivnì využíváme svìøené
finanèní a materiální prostøedky,
a to pøíkladným zpùsobem šetrným
k životnímu prostøedí.

JAK SE VEDEME A ØÍDÍME
Vedoucí zamìstnanec krajského úøadu je odborník a korektní úøedník.
Vedení ví, co chce, a urèuje smìr, kterým se úøad bude ubírat. Spoleènì pracuje na cílech a sdílených hodnotách úøadu.
Krajský úøad vystupuje navenek jako kompaktní celek, pøièemž vnitøní záležitosti úøadu øeší uvnitø úøadu.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního programu lidské zdroje a zamìstnanost a ze státního rozpoètu ÈR

JAK NÁS VIDÍ SPOLEÈNOST
Spoleènost nás vnímá a respektuje jako „dobrou firmu“.
Jsme uznáváni ostatními institucemi veøejné správy.

Každá práce, vykonávaná èestnì, je užiteèná
a zasluhuje proto uznání.
Henri Stendhal

Záleží nám na tom, jak nás vidí okolí, a je pro nás dùležité, co si o nás a našich krocích
myslí. Jsme rovnocenným partnerem, jehož cíle nejsou nadøazené cílùm spoleènosti.
Chceme být institucí, na níž se ostatní obracejí s dùvìrou a vìdomím, že nabízíme
smysluplnou pomoc a otevøenou spolupráci. Naše identita je založena na respektu
a uznání ze strany ostatních institucí veøejné správy, a to na základì našich výsledkù.

identita - role - uznání - respekt

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI

Klienti nás vnímají jako odborníky, kteøí poskytují své služby
vstøícnì, spolehlivì a srozumitelnì.
Pro potøeby a prospìch obèanù jako celku
musí èlovìk zapomenout na své osobní zájmy,
protože jsme se nenarodili pouze pro sebe,
ale pro vlast a pøátele.
P. Remigio de Gorilami

Klademe dùraz nejen na dodržování zákonných norem a pravidel, odbornou
kompetentnost, ale i na lidský pøístup. Naše kroky mají být nejen správné ve smyslu
naplnìní pøedpisù, ale také správné a srozumitelné z pohledu dotèených stran, a to i v
pøípadech, kdy klientovi nemùžeme vyhovìt. Klienti se mohou spolehnout na vysokou
odbornou úroveò poskytovaných služeb. Rozhodující není jen obsah sdìlení, ale také
zpùsob jeho výkladu, naše odbornost není povyšována nad srozumitelnost. Vstøícnost
považujeme za pøirozený standard v pøístupu k našim klientùm, pøi øešení potøeb
našich klientù uplatòujeme aktivní pøístup.
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JAK SE VIDÍ ZAMÌSTNANCI
Zamìstnanec úøadu je zdravì sebevìdomý a hrdý na to,
že pracuje na krajském úøadì a vykonává smysluplnou práci
v týmu, který táhne za jeden provaz a vzájemnì se
respektuje.

Nikdo nedìlá vìtší chybu než ten, kdo nedìlá
nic v domnìní, že to málo, co udìlat mùže,
nemá smysl.
Edmund Burke

Jsme si vìdomi, že práce každého z nás je dùležitá a smysluplná. Aèkoli vykonáváme
rùzné èinnosti v rùzných oblastech a na rùzných pracovištích, máme vùèi sobì a své
práci vzájemný respekt, bereme na sebe ohledy a pomáháme si. Chceme, aby se práce
každého z nás projevila na výsledcích celku. Jsme jeden tým, jenom jeden tým.
Mùžeme být hrdí na to, že jsme jeho souèástí a že jej mùžeme spoluvytváøet.
Pracujeme zodpovìdnì a loajálnì, nebo vnímáme postavení a dùležitost úøadu pro
rozvoj kraje a život jeho obyvatel.
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JAK ØÍDÍME / ØEŠÍME NAŠE PROCESY
Služby poskytujeme v souladu se zákonem, transparentnì,
smysluplnì a efektivnì. Své postupy a èinnosti
koordinujeme, hodnotíme a soustavnì zlepšujeme.

Každý èlovìk dìlá chyby, ale jen hlupák u nich
zùstává.
Cicero

Usilujeme o to, aby naše èinnosti byly klientùm srozumitelné, jasné a prùhledné.
Pøi naší èinnosti se v mezích zákonných norem a kompetencí snažíme nevytváøet
nadbyteènou administrativu. Hledáme nové možnosti øešení každodenních problémù
i dlouhodobých koncepèních èinností. Uèíme se od druhých, bereme si z nich pøíklad.
Vlastní postupy vyhodnocujeme, upravujeme je vzhledem k mìnícím se vnìjším
podmínkám a bereme si z nich pouèení do budoucna. Dùležité je pro nás získávání
zpìtné vazby od našich partnerù, klientù a zamìstnancù.

zákonnost - efektivnost - transparentnost - zpìtná vazba

JAK NAKLÁDÁME SE ZDROJI
Krajský úøad garantuje každému zamìstnanci vytvoøení
standardních podmínek pro kvalitní výkon jeho práce.
Efektivnì využíváme svìøené finanèní a materiální
prostøedky, a to pøíkladným zpùsobem šetrným k životnímu
prostøedí.

Dobrý pøíklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi.
Je to jediná možnost.
Albert Schweitzer

Zamìstnanci mají adekvátní a dùstojné podmínky k výkonu své práce - mají k dispozici
odpovídající pracovní podmínky a materiální vybavení, pøístup k poznatkùm,
relevantním datùm a informacím. Volíme takové zdroje a využíváme je tak, abychom
snížili negativní dopad na životní prostøedí. Finanèní a materiální prostøedky pro
splnìní svìøených úkolù a dosažení stanovených cílù využíváme úèelnì a efektivnì,
neplýtváme s dostupnými zdroji. Chceme se chovat takovým zpùsobem, aby si z nás
ostatní mohli vzít pøíklad a pøistupovat k životnímu prostøedí stejnì.
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CO DÌLÁME PRO NAŠE ZAMÌSTNANCE
Krajský úøad je nároèný a férový zamìstnavatel. Poskytuje
zamìstnancùm podmínky pro profesionální rùst, možnost
pracovat a být platným èlenem týmu. Dává jim jedineènou
pøíležitost smysluplnì se podílet na správì a rozvoji
Libereckého kraje.

M í s t o t o h o, a b y b y l i za m ì s t n a n c i
seznamováni s popisy práce, mìli by
zamìstnanci seznámit zamìstnavatele s
popisem své motivace.
Jonas Ridderstrale

Krajský úøad je stabilní a spravedlivý zamìstnavatel. Zamìstnanci pro nìj pøedstavují
nejvìtší hodnotu. Díky nim mùže plnit úkoly a dosahovat cílù. Vytváøejí obraz úøadu ve
spoleènosti. Krajský úøad podporuje profesionální rùst, vzdìlávání a sebeuplatnìní.
Potøeby zamìstnancù jsou vnímány s osobním pøístupem. Mají možnost uplatnit svou
iniciativu, nápady, znalosti a dovednosti, mohou vyjádøit podnìty, vznášet dotazy
èi pøipomínky. Zamìstnání na krajském úøadu pøedstavuje uplatnìní, které
je spojeno s odpovìdností za správu a rozvoj kraje, a jako takové je motivací k jejímu
naplnìní.

profesionálnost - motivace - stabilita

JAK PLÁNUJEME SVÉ CÍLE
Plánujeme cíle a priority na základì znalostí potøeb
a požadavkù svých klientù a partnerù v mezích svých
kompetencí. S vìdomím možných rizik promyšlenì
formulujeme srozumitelné cíle, které jsou specifické,
mìøitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. Své cíle
pravidelnì hodnotíme a revidujeme.

Štìstí tvého života záleží na druhu tvých
myšlenek.
Marcus Aurelius

Cíle a priority naší èinnosti nejsou stanovovány izolovanì na základì potøeb úøadu,
ale vycházejí z potøeb partnerù a požadavkù klientù. Stále se pohybujeme v mezích
svých kompetencí a zákonných norem. Vnímáme rizika, která naplnìní našich cílù
ohrožují. Sledujeme dosahování cílù. Pravidelnì se k nim vracíme a zabýváme se jejich
aktuálností.

zákonnost - priority - rizika - kompetence - mìøitelnost

JAK SE VEDEME A ØÍDÍME
Vedoucí zamìstnanec krajského úøadu je odborník
a korektní úøedník. Vedení ví, co chce, a urèuje smìr, kterým
se úøad bude ubírat. Spoleènì pracuje na cílech a sdílených
hodnotách úøadu. Krajský úøad vystupuje navenek jako
kompaktní celek, pøièemž vnitøní záležitosti úøadu øeší
uvnitø úøadu.

Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete,
delegujte zodpovìdnosti a nepøekážejte.
Ronald Reagan

Vedoucí zamìstnanec je pøíkladem pro ostatní. Pod pojmem „korektní úøedník“
vnímáme nejen odborníka v rámci dané agendy s manažerskými schopnostmi, ale
èlovìka se schopností empatie a lidského pøístupu. Práce není všechno a každý zažívá
situace soukromých starostí, zásadních životních rozhodnutí èi zvratù. Plnìní úkolù a
dosahování cílù je dùležité a zásadní, ale zamìstnancùm se snažíme vyjít vstøíc a snažíme
se pomoci.
Vedení úøadu má jasnou vizi o budoucím smìøování úøadu. Není tøeba vždy a za každou
cenu dosáhnout všech stanovených cílù, ale urèit a dodržet stanovený smìr, kterým se
chceme ubírat. Vedení úøadu si uvìdomuje, že pro zdárné plnìní stanovených cílù je
každý zamìstnanec dùležitý, a vytváøí prostor pro formování sdílených hodnot.
Problémy, neshody a vnitøní støety, které se objevily, objevují a budou objevovat, se øeší
uvnitø úøadu, navenek pøedstavujeme nedìlitelný a soudržný celek.
vùdcovství - odbornost - lidskost - cílevìdomost

CELKOVÁ VIZE ÚØADU
Krajský úøad je respektovaná, otevøená a dùvìryhodná
instituce, která poskytuje kvalitní služby a pøispívá ke
stabilitì a rozvoji kraje.

Vìtev uøíznutá od ostatních vìtví je nutnì
uøíznuta i od celého stromu. Tak i èlovìk,
rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé
spoleènosti.
Marcus Aurelius

Každý úøad je ze své podstaty v oèích veøejnosti autoritou, naší snahou je však být uznávanou
autoritou ve smyslu respektované a dùvìryhodné instituce, autoritou ve smyslu pøíkladu èi vzoru
pro ostatní, bez spojení se skandály a zásadními pochybeními. Chceme být institucí vyznaèující se
správností a zákonností svých rozhodnutí, stabilitou názorù a postojù, poskytující kvalitní služby.
Mìøíme všem stejným metrem, bez klientelismu a korupce. Chceme být otevøenou institucí vùèi
klientùm a jejich partnerem. Je pro nás dùležité nejen vykonávat agendy v mezích svých
kompetencí, ale také to, jak jsou naše služby a výsledky vnímány druhými. Pokládáme za zásadní ke
všem pøistupovat korektnì, objektivnì a nezaujatì. Nezneužíváme svého postavení, nesledujeme
vlastní prospìch, nedáváme najevo hlubší odbornou znalost a zkušenosti. Otevøenost vnímáme
v komunikaci. Každému umožòujeme pøístup k relevantním podkladùm, zdùvodnìním
a rozhodnutím, a to v mezích zákonù a daných kompetencí. Chceme, aby naši klienti vìdìli, že nás
neobtìžují a že jim vìnujeme dostatek potøebného èasu. Jsme si vìdomi, že nemùžeme vždy
vyhovìt každému, ale chceme, aby každý mìl pocit, že našemu jednání rozumí
a není v žádném smìru klamán èi diskriminován. Chceme být zárukou stability, kontinuálního
procesu, souladu postojù a èinù. Jde nám o rozvoj kraje, snažíme se zlepšovat kvalitu podmínek
života v území.
dùvìryhodnost - otevøenost - uznání - stabilita

