
 

                                                            

 

V rámci projektu MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti 
udržitelného rozvoje MA21/G21 si vás dovolujeme pozvat na konferenci 

 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN/MUŽŮ PO MD/RD 

KTERÁ SE KONÁ 
 

10. 10. 2018 v Třebíči 
Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč 

(GPS:49°13'29.695"N, 15°53'29.273"E) 
 

Cílem konference je představení jednotlivých postupů, které jsou v praxi na české i 
rakouské straně využívány pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů 
po návratu z MD/RD. Bude zde sdílená dobrá praxe v oblastech: práce na dálku, 
rozdílné platové ohodnocení, poradenství a vzdělávání, mentorské programy a sítě 
žen, vytvoření kariérního plánu na základě zájmů, talentu a schopností, psychologické 
konzultace. 
 
Program:  
 
10:00-12:00 Zkušenosti z ČR 
Příprava žen na návrat na trh práce, Anna Machátová, Třebíčské centrum z. s.  
Jak město a mikroregion podporují zaměstnávání znevýhodněných skupin, Josef 
Švec, město Velké Meziříčí  
Příklad malé a větší obce z Vysočiny oceněné titulem obec přátelská rodině, Josef 
Málek, starosta obce Věžnice a Miroslav Cejpek, MěÚ Třebíč 
Projekt Práce s rodinou na Vysočině, Alžběta Maule, manažerka projektu 
Poradenství, péče a pomoc při návratu na trh práce a do společnosti, Daria Čapková, 
krajská koordinátorka Sítě pro rodinu Kraje Vysočina a ředitelka Informačního a 
poradenského centra Vysočina o.p.s 
Na co by se nemělo zapomínat v práci se ženami na rodičovské dovolené, Marie 
Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Brno 
Mikrojesle - péče o nejmenší, Jiřina Chlebovská, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Lesní školka a její příležitosti, Lucie Váchová, Na Větvi, z. s.  
Projekt 22% k rovnosti, Klaudia Teichmanová, MPSV 
Pomoc ženám, které se rozhodnou podnikat, Lenka Šťastná, prezidentka Business & 
Professional Women CR , z.s 
 



 

                                                            

Přestávka na oběd 
 
13:00-15:00 Zkušenosti z AT 
Poradenství a šance na návrat do zaměstnání po mateřské dovolené, Frau Maria 
Steiner, Frauenberatungsstelle Waldviertel 
Zlepšení kariérních příležitostí, Frau Ernestine Harrer, Anderskompetent Gmbh 
Obec přátelská rodině, Frau Nada Kloss, Familie und Beruf 
Ženy v podnikání, DI Erharda Hoffmann, Römer Industries Austria 
 
16:00-17:00 Řízená diskuse s přednášejícími na porovnání zkušeností a řešení otázek 
z publika. 
 
Vaši účast, prosím potvrďte na email: leligdonova.e@kr-vysocina.cz nejpozději do 
30. září 2018. 
 

 
 
 
Náklady (doprava, strava, tlumočení) jsou hrazeny z prostředků Programu spolupráce 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika v rámci projektu MagNet (Podpora 
přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21). 
Konference bude tlumočena do ČJ a NJ.  
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