Program kulatého stolu
10.00–10.10

Přivítání a warm-up (Zuzana Schreiberová, Simone Baglioni)

10.10–10.20

Úvodní slovo: Anna Dumont – vedoucí odboru integrace na pracovní trh,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

10.20–10.50

Tomáš Erwin Dombrovský – analytik pracovního trhu, LMC Czech Republic

Co nám o proměnách pracovního trhu mohou říci čísla a statistiky? Jaké jsou důsledky
pandemie Covid-19? A jak by bylo možné postupovat, abychom se s nimi zvládli vyrovnat?

pandemie Covid-19? A jak by bylo možné postupovat, abychom se s nimi zvládli
10.50–11.20 Karel Čada, Olga Gheorgiev, výzkumný tým projektu Sirius, FSV UK
vyrovnat?
Prezentace představí hlavní výstupy výzkumu Sirius v České republice, který se zabýval přístupem
migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na trh práce. Poté se přesuneme k diskusi o situaci
zahraničních pracovníků během pandemie Covid-19 i o tom, jak na ni oni sami reagovali.
11.20–11.40

Valery Senichev – psycholog a kariérový poradce, Educamp.cz

Prezentace představí projekt „Ateliér talentů", který pomáhá určitým skupinám klientů. Diskuse
se bude týkat i otázky, zda mohou být takové projekty obohacující i pro samotné neziskové
organizace. Na závěr prezentace se zamyslíme také nad kritickými body a poučením z praxe.

11.40–12.00

Hrishabh Sandilya, zakladatel a vedoucí Project Phoenix, Kypr

Změny, které přinesla do Evropy pandemie Covid-19 budou vyžadovat nové přístupy v
začleňování migrantů a sociální inovace. Zkušenost týmu Phoenix Project může ukázat, jakou
cestou se vydat.
12.00–12.15

Dagmar Císařovská, Communication Manager, ExxonMobile

V pražské pobočce ExxonMobile společně pracuje 85 národností. Jaké integrační a adaptační
programy mají k dispozici, aby se zahraničním pracovníkům usnadnil start v nové zemi? Jak je
podporována inkluze a diverzita?

12.15–12.30

Kvido Štěpánek – filantrop, zakladatel a výkonný ředitel Isolit Bravo
s.r.o., Bronislava Barošová – dobrovolnice a organizátorka humanitární pomoci

Když se v březnu uzavřely hranice, oblékl majitel firmy Isolit Bravo Kvido Štěpánek montérky a
zaskočil za chybějící zahraniční pracovníky ve výrobě. O této zkušenosti i o tom, co pro něj v
současné společenské atmosféře znamenalo vypravit pomoc uprchlíkům do Řecka, promluví
spolu s dobrovolnicí a organizátorkou pomoci Bronislavou Barošovou.

Technická podpora
Registrace
https://docs.google.com/forms/d/1EomsO1m8WlzAmCDVgKgtl0Juz32OZvbuEa5348GakX0
Odkaz na událost
https://dokincubator-net.zoom.us/j/98339412606?pwd=ME9hRHVpODhDS3VDYjlHS01paWgvZz09
Meeting ID: 983 3941 2606
Passcode: 279202
Místnost bude přístupná od 9:45, aby byl dostatek času na přihlášení a vyřešení případných
technických problémů.
Zvuk: Pro co nejlepší zvuk použijte prosím sluchátka s mikrofonem.
Instalace Zoomu: Stáhněte si prosím poslední verzi Zoomu
https://zoom.us/download#client_4meeting a zkuste se přihlásit o něco dříve, abyste si mohli ověřit
vaše připojení a vyřešit případné technické problémy. Během kulatého stolu mějte prosím vypnutý
mikrofon.
Pokud se něco pokazí
Pokud budete mít nějaké potíže s připojením nebo během webináře, kontaktujte prosím Jakuba
Hanuše, naši technickou podporu, do zprávy, do hlavního chatu nebo na e-mail: hello@jakubhanus.cz
či číslo: +420776579967.

