
 

 
Realizátorem projektu je společnost ASISTA, s.r.o.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v OP LZZ a státním rozpočtem ČR 
 
 

 

program workshopu  
           NENÍ NAD TO, KDYŽ MŮŽETE „OPISOVAT“ OD TĚCH, 

KTEŘÍ UMÍ aneb TRENDY MODERNÍ PERSONALISTIKY V PRAXI 

 

 

 
● 9:30 – 10:00 – prezence, předání infokitů (informačních balíčků pro personalisty)   

● 10:00 – 10:05 - úvodní videoupoutávka „S chutí do toho a půl je hotov“ 
 
● 10:05 – 10:35 ZAHÁJENÍ K TÉMATU FLEXIBILNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

- příklad z praxe – VIDEOROZHOVOR z praxe – Evropská kontaktní skupina (ZAMĚSTNANKYNĚ) 
- zkuste si malý test  

Lucie Bartoš, manažerka informační kampaně, Mgr. Veronika Šprincová, genderová expertka projektu 
 
● 10:35 – 10:50 MOŽNOSTI FLEXIBILNÍCH ÚVAZKŮ v projektu RŠ a další jeho aktivity  

 Bc. Roman Kysela, vedoucí projektu 
 

- příklad z praxe – VIDEOROZHOVOR z praxe – Evropská kontaktní skupina (ZAMĚSTNAVATELKA) 
 

          ● 10:50 – 11:10 LEGISLATIVA V OTÁZKÁCH RODIČOVSKÉ DOVLENÉ A NA TO NAVAZUJÍCÍ EFEKTIVIVTA    
FLEXIBILNÍCH ÚVAZKŮ  

 - zmíněná legislativa jako východisko pro „Společenskou odpovědnost firem v Ústeckém kraji“ 
 - CSR portál – k čemu a proč slouží, možnosti využití pro zaměstnavatele 

Gabriela Nekolová, asistentka europoslance, členka real. týmu Společenská odpovědnost firem v ÚK 
 
● 11:10 – 11:35 „OPISUJTE OD NEJLEPŠÍCH“ ANEB JAK TO FUNGUJE V ODPOVĚDNÉ FIRMĚ ÚSTECKÉHO KRAJE 
2012  HENNLICH 

- prezentace společnosti zaměřená na rovné příležitosti, aktivity v oblasti CSR a work life balance včetně 
flexibilních pracovních úvazků 

Ptejte se přímo, co, proč a jak je efektivní a kde jsou úskalí! Ptejte se těch, kteří inovují lidské 
zdroje dobrovolně a z vlastní vůle. 

  Ing. Martin Jonáš, PR manažer společnosti Hennlich, Renata Mejtová, HR manažerka společnosti Hennlich 
 
● 11:35 – 12:00 - Pracovní diskuze k tématu spojená s občerstvením 

● 12:00 – 13:00 - Individuální konzultace s vedoucím projektu, možnosti čerpání příspěvků na pracovní místo     

                               z rozpočtu projektu, smluvní podmínky a pravidla     Bc. Roman Kysela  

 

Datum: čtvrtek 13. prosince 2012 od 10 hodin 
Místo: Hotel Cascade – velký salónek 

 


