Mesto Banská Bystrica v spolupráci s
Friedrich Ebert Stiftung – zastúpenie v SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
Národné centrum pre rovnosť príležitostí
Vás pozývajú k okrúhlemu stolu:

Programy na zosúlaďovanie rodiny a práce–
Príklady dobrej praxe z mesta Aachen
Radnica mesta Banská Bystrica
7. november 2018, 10:00
Mesto Aachen (Nemecko) už sa viac ako 10 rokov zasadzuje o lokálnu politiku ústretovú
k rodinám, ktorá cielene podporuje pracujúcich rodičov a tak pozitívne vplýva aj na mieru
zamestnanosti mesta. Táto iniciatíva nadväzuje na projekt „Lokálne združenia pre rodinu“,
ktorý bol zriadený nemeckým Spolkovým ministerstvom práce a sociálnych vecí a realizovaný
na celom území Nemecku. Spolkový mentor mesta Aachen Heinz Zohren priblíži tento
jedinečný projekt a už úspešne zrealizované programy a tým bude poskytnutá platforma pre
ďalšie diskusie o možnostiach implementácie v Dolnom Kubíne.
10:00-10:20 Otvorenie a privítanie hostí
Jakub Gajdošík, viceprimátor Dolného Kubína
Claudia Ehing, zástupkyňa riaditeľky nadácie Friedricha Eberta pre Českú
a Slovenskú republiku
Anna Klimáčková, riaditeľka národného centra pre rovnosť príležitostí
10:20-11:20

Programy na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v meste
Aachen, Nemecko
Heinz Zohren, Združenie pre rodinu Aachen
Predstavenie lokálnych politík a projektov, ktoré prispievajú k zosúladeniu práce
a rodiny, predstavenie možností financovania, spolupráce so vzdelávacími
inštitúciami, plánovania rozvoja mesta s ohľadom na ústretový prístup k
rodinám (napr. v oblastiach starostlivosti o deti, infraštruktúry), komunikácie
s miestnymi zamestnávateľmi, tvorby medzigeneračných projektov atď.

11:20-11:35 Prestávka na kávu

11:35

Diskusia o možnostiach implementácie v Dolnom Kubíne
Moderátorka: Anna Klimáčková
Aké podmienky sú ponúknuté v Dolnom Kubíne, aby sa dlhodobo zlepšila
situácia zosúladenia práce a rodiny? Je možné vytvoriť programy spolupráce
medzi zamestnávateľmi, mestskými tvorcami politiky a lokálnymi organizáciami,
ktoré by sa spoločne podieľali napr. na vytváraní možností starostlivosti o deti?
Je implementácia niektorých programov, ktoré boli predstavené realizovateľná
a aké kroky by sa preto mali podniknúť?

Simultánny preklad medzi slovenčinou a nemčinou je zabezpečený.
Účasť je bezplatná.

