Vás zvou na konferenci

Rovné příležitosti
Péče nejen jako mezigenerační most, ale i jako
mezilidská solidarita
Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže
Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Čtvrtek 4. června 2015 | čas 8.30 – 16.30 hodin

přihlášky zasílejte elektronicky do 29. května 2015

Velký konferenční sál, Ministerstvo vnitra ČR,

na e-mail: eva.ferrarova@mvcr.cz

Nad Štolou 3, Praha 7

nebo faxem na číslo: 974 833 573

účast na konferenci je bezplatná, konference proběhne v českém jazyce

Program konference „Rovné příležitosti“
Péče nejen jako mezigenerační most, ale i jako mezilidská solidarita
Praha 4. června 2015
Ministerstvo vnitra, velký konferenční sál, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
08.00 – 08.30

Registrace účastníků a účastnic konference

12.30 – 13.00

08.30 - 08.45

Slavnostní zahájení konference
Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy
Mgr. Jana Vildumetzová, ředitelka odboru personálního Ministerstva
vnitra JUDr. Anna Doležalová

Péče
poskytovaná
starší
generací
a
její
dopad
na
slaďování
pracovního
a
rodinného
života
(nejen)
v mladých rodinách
Jaroslava Hasmanová Marhánková, FF ZČU, FHS UK

13.00 – 13.30

Prezentace Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni
života ve městech a obcích
Květa Halanová, Svaz měst a obcí České republiky, starostka města
Jílové u Prahy

Jak se u nás žije pečujícím osobám (výstup projektu „Nejsme
chudinky, jsme hrdinky“)
Marie Madejová, Koordinační a informační středisko pro osoby se
zdravotním postižením a seniory, o.p.s (KIS,o.p.s.)

13.30 - 14.00

Péče z hlediska rovnosti žen a mužů
Monika Mc Garrell Klimentová, Fórum 50%

Co může přinést evropská Charta Diverzity obcím
Zuzana Bedřichová, Byznys pro společnost

14.00 - 14.30

Proč bychom to ne/řešily?
Rut Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého
a rodinného života a prezidentka mateřských center

14.30 - 15.30

Kulatý stůl na téma „Péče na krajích a obcích“
Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, krajský úřad kraje
Vysočina; Kateřina Kaňoková, zastupitelka Praha 22 – Uhříněves;
Naděžda Krupczová, vedoucí odboru sociálních věcí, Most, Petr Halada,
starosta Kamýku nad Vltavou; Michaela Klepáčová, vedoucí odboru
sociálních služeb městského úřadu Hodonín.
Moderuje: Linda Sokačová, Alternativa 50+

15.30 – 15.45

Shrnutí tématu péče
Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra

15.45 – 16.00

Závěrečné slovo a vyhlášení 10. ročníku soutěže
ředitelka odboru personálního Ministerstva vnitra JUDr. Anna Doležalová

16.00 - 16.30

Závěrečný break

08.45 - 09.00

09.00 - 09.15
09.15 - 09.30

Krátké vyhodnocení dosavadních 9 ročníků soutěže Úřad roku
„Půl na půl“
Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu
Ministerstva vnitra

09.30 - 10.30

Vyhlášení vítězných úřadů v rámci soutěže Úřad roku „Půl na
půl“

10.30 – 11.30

Příspěvky vítězného krajského úřadu, vítězného úřadu obcí
III. typu, vítězného úřadu obcí II. typu, vítězného úřadu obcí I.
typu

11.30 – 12.00

Coffee break

12.00 – 12.30

Aktuální otázky příspěvku na péči
Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, Ministerstvo
práce a sociálních věcí

Moderuje
Eva Ferrarová

Mediální partner
časopis Veřejná správa

