Konference Sítě mateřských center
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS PČR

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
24. 11. 2014 od 9:00 do 15:00 hodin – Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha
PROGRAM
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15

registrace
ÚVODNÍ SLOVA: Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC – moderátorka konference
Klára Vlková, 1. viceprezidentka Sítě MC – manažerka projektu
9:15 – 11:45 ZAMĚSTNAVATEL „versus“ nebo „spolu se“ ZAMĚSTNANCI

aneb jak proměnit nemožné ve skutečnost
Zkušenosti ze života svých firem budou sdílet zástupci a zástupkyně nominovaných firem:
◘ AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR ◘ Clearstream Operations Prague s.r.o. ◘ Česká pošta, s.p. ◘ Česká spořitelna,
a.s. ◘ České vysoké učení technické v Praze ◘ Deutsche Börse Services s.r.o. ◘ ExxonMobil Business Support Center Czechia
s.r.o. ◘ GlaxoSmithKline, s.r.o. ◘ HENNLICH s.r.o. ◘ Komerční banka, a.s. ◘ Redvale a.s. ◘ UNILEVER ČR, spol. s r.o. ◘

9:15 – 9:50 Diverzita není strašák aneb přínos různosti (jak nakládat s předsudky, programy na posilování
smíšených pracovních týmů, ženy ve vedení)
9:50 – 10:25 Mám doma své pracovní místo jisté? aneb pro a proti zaměstnání formou home office (podmínky
a pravidla home office, flexibilita času zaměstnance)
10:25 – 11:00 Kam s nimi aneb jak může zaměstnavatel pomoci svým zaměstnancům – rodičům řešit péči o děti
předškolního věku (firemní školky – vlastní či smluvní, dětské skupiny, příspěvek na péči)
11:00 – 11:35 Rodina na zapřenou nebo součást firmy? aneb proč je dobré s rodinami a soukromím
zaměstnanců/kyň počítat (benefity, management MD/RD, teambuildingové programy)
11:35 – 12:00 – přestávka
12:00 – 12:45 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ SPR
Schodiště muzea
12:45 – 13:30 oběd
V průběhu přestávky je možné shlédnout unikátní virtuální procházku Langweilovým modelem Prahy v 3D.
13:30 – 15:00 Rovné příležitosti „z očí do očí“ členů a členek poroty
Jak se teorie rovných příležitostí žen a mužů může proměnit v běžnou praxi?
Hledání odpovědi na tuto otázku se spolu s účastníky a účastnicemi konference budou podílet:
Rostya Gordon-Smith, People IMPACT s.r.o. ◘ Alena Vávrová, ATAIRU
Tomáš Ervín Dombrovský, LMC s r. o. ◘ Ing. Petr Pavlík, Ph.D., FHS UK

Změna programu vyhrazena
Kontakt: Mgr. Klára Vlková, manažerka projektu Společnost přátelská rodině, klara.vlkova@materska-centra.cz

