Tisková zpráva

Odborníci z Dánska a Walesu školí personalisty firem v Plzeňském kraji
Dánská expertka Annette Thielke, koordinátorka projektu Kvinder for Fremtiden
(Ženy pro budoucnost) proškolila personalisty na workshopu projektu Cristal v
Plzni. Tématem její přednášky byly rovné příležitosti na trhu práce v Dánsku s
ohledem na work-life balance*. 16. května vystoupí v Plzni na dalším workshopu
Cristal Amy Kordiak, projektová manažerka ze společnosti Chwarae Teg z Walesu.
Přednášet bude na téma Moderní formy práce a work-life balance ve Walesu.
Annette Thielke prezentovala případové studie společností Arriva a Sprogcenter
Nordsjælland, jimiž se mohou tuzemské firmy inspirovat. „Sprogcenter Nordsjælland
například zaměstnává ženu, které vedení firmy umožnilo po dobu několika měsíců práci
na částečný úvazek, aby mohla pečovat o těžce nemocného otce,“ popsala Annette
Thielke. „Pravidelně s ní konzultovali, jaká je její aktuální situace a po třech měsících se
mohla vrátit k plnému úvazku. Společnost Arriva zase zaměstnává zdravotně
handicapované a má také speciální program na zkrácené úvazky pro zaměstnance –
seniory, jimž finančně přispívá k jejich penzi,“ vysvětlila Annette Thielke.
Promluvila také o tzv. flexicurity, což je kombinace flexibility na trhu práce a sociálního
zabezpečení. „Součástí flexicurity je také aktivní politika zaměstnanosti se všemi právy a
povinnostmi nezaměstnaných. V Dánsku je běžné pojištění pro případ nezaměstanosti,
není sice povinné, ale doporučuje se uzavřít si ho. Financováno je z fondů, kam pojištění
lidé pravidelně přispívají a podporováno je i státem,“ sdělila Annette Thielke.
16. května se mohou předem přihlášení personalisté firem z Plzeňského kraje zdarma
zúčastnit workshopu s Amy Kordiak, manažerkou rozvoje projektu Agile Nation ze
společnosti Chwarae Teg z Walesu. Součástí její prezentace bude mnoho případových
studií z praxe, odborná diskuze a odpovědi na otázky. Další informace a přihlášky ke
stažení naleznete na webových stránkách projektu http://cristal.grafia.cz. v sekci Školení
a konzultace.
Projekt CRISTAL, realizovaný společností Grafia, s.r.o., se zaměřuje na vzdělávání
personalistů v oblasti flexibilních forem práce, rovných příležitostí a work-life balance*.
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* Work-life balance – rovnováha pracovního a soukromého života
Projekt Cristal CZ.1.04/3.4.04/54.00105 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

