Charta diverzity:
matky a otcové vítáni
Rodiče – klíčový potenciál
pro zaměstnavatele
9. března 2018
Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1
Druhý ročník úspěšné
konference, která hledá
efektivní řešení jednoho
z palčivých problémů v oblasti
HR – úspěšného začlenění
rodičů do práce.

Jaké jsou problémy, které rodiče malých dětí řeší
při skloubení osobního a pracovního života? Jak je
nastaven systém podpory rodičů? Jaká je role státu,
firem a rodičů? Jaké jsou zkušenosti firem – konkrétní
příklady a dopady programů?

Na akci vystoupí například:
Klára Kalíšková, ekonomka
Scott Marlow, HR Director, Česká spořitelna
Vladimíra Michnová, HR Director, Linet
Markéta Pekarová Adamová, Výbor pro rodinnou
politiku, poslankyně, TOP 09

Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7,
poslanec, KDU-ČSL
David Škrobánek, kouč, lektor
Ondřej Kočí, International Asignments, Škoda Auto
Adriana Dergam, Head of Corporate Comm.
& Sustainability, Vodafone Czech Republic

Program konference
8.30–9.00
9.00

9.15–10.00

Registrace
Úvod
Co firmy pro rodiče dělají a co si o tom rodiče myslí?
Rodiče na českém pracovním trhu – vítaní specialisté, nebo ohrožený druh?
Makro-ekonomický a sociologický kontext ČR – EU
Specifika rodičů ze „sendvičové generace“

10.00–11.00

Zkušenosti z firem – příklady z praxe – sdílení zkušeností –
Česká spořitelna, GSK, Linet, Vodafone Czech Republic

11.00–11.20

Přestávka, networking

11.20–12.00

Otcové žádáni? Jak podpořit muže v zapojení do péče o děti
Příběhy a zkušenosti rodičů

12.00–13.00

Jak dál? Politická opatření a legislativní rámec:
Co rodičům a firmám pomáhá a usnadňuje život? Co řeší firmy a co stát?
Moderovaná diskuse zástupců státní správy, odborníků na problematiku sociálního
zabezpečení v oblasti podpory rodin, pracovně právní legislativu
Diverzita a flexibilita v zaměstnání – nezbytná podmínka pro rodiče dnešní Evropy

13.00–14.00

Občerstvení a networking

Konference je zdarma a je určena především pro HR a CSR manažery a manažerky.
Svou účast, prosím, potvrďte do 5. března na event@byznysprospolecnost.cz.
organizátor

hlavní partneři

spolupracující partneři

