Program:




09:00

Registrace, občerstvení

09:30

Zahájení, přivítání hostů - Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR

09:40

Videozdravice evropské komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry

Jourové



09:45

Představení cílů projektu a klíčových zjištění – Flexicurita jako spojení flexibility a ochrany pracovních

míst - Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, koordinátor projektu



10:00

Přístup MPSV k podpoře trhu práce - Jaké kroky podniká aktuálně MPSV pro podporu trhu práce? Jak

MPSV konkrétně podporuje flexibilní úvazky (např. sdílená místa)? Jsou nějaké programy na podporu
zaměstnanosti matek s dětmi do 15 let a osob 50+? – Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, MPSV



10:20

Implementace Flexicurity – zkušenosti z Polska - Polská asociace řemesel (ZRP) – Zajímavosti a

zkušenosti z praxe, pro a proti z pohledu zaměstnavatelů i cílových skupin - Norbert Pruszanowski, Andrzej
Stepnikowski, ZRP Varšava, zahraniční partner projektu „Implementace přístupů flexicurity“



10:50

Porovnání výsledků šetření implementace přístupů k flexicurity v Polsku a ČR – CAPA a.s., český partner

projektu. Diskuse se zahraničním partnerem.




11:00

Přestávka s občerstvením

11:20

Sociálně-psychologické hledisko implementace flexicurity v ČR – klíčová přidaná hodnota realizovaného

projektu v ČR. Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích v podmínkách ČR – hlavní
výstupy z plošného šetření, individuálních rozhovorů, fokusových skupin a pilotního projektu pro cílové skupiny:
zaměstnavatelé, matky s dětmi do 15 let a osoby starší 50 let v ČR – CAPA a.s., český partner projektu
„Implementace přístupů flexicurity“ (psychologové v projektu: Miloslav Šolc, Patrik Weiss, Iva Poláčková Šolcová,
Aneta Langrová)



12:00

Doporučené legislativní úpravy flexibilních pracovních úvazků, doporučení vládě ČR na daňová

zvýhodnění zaměstnavatelů při zavádění flexibilních úvazků, doporučený postup implementace flexicurity v MSP
v podmínkách ČR - Markéta Mlezivová, AMSP ČR, specialista-právník projektu „Implementace přístupů
flexicurity“




12:15 – 13:00 přestávka na oběd
13:00

Flexibilní úvazky – pro a proti ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů – výsledky nezávislých průzkumů

AMSP ČR a projektu „Implementace přístupů flexicurity“ - Eva Svobodová, AMSP ČR




13:20

Řízení vzdálených pracovníků-kdy a proč práce na dálku (ne)funguje – Michal Martoch, Pracenadalku.cz

13:50

Sdílená pracovní místa a flexibilní formy zaměstnávání – výsledky fokusních skupin výzkumu v projektu

METR - Jolana Blažíčková a Michaela Šimečková, Fond dalšího vzdělávání





14:20

Pracovní příležitosti pro osoby 50+ v návaznosti na principy flexicurity

14:50

Přestávka s občerstvením

15:10

Dotační příležitosti v návaznosti na implementaci principů flexicurity – komunitární programy – Vendulka

Raymová, AMSP ČR, specialista pro flexicurity projektu „Implementace přístupů flexicurity“



15:25

Další projekty AMSP ČR na podporu prvků flexicurity u zaměstnavatelů (MSP), osob 50+ a matek s dětmi

do 15 let – Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR







Projekt pro začínající podnikatele „SVOU CESTOU-Young Business“
Projekt pro ženy-podnikatelky „PODNIKAVÁ ŽENA“
Podpora řemesel zejména v mikroregionech „FANDÍME ŘEMESLU“
16:00

Diskuze

17:00 Závěr

