
Evropský den diverzity 4.0
Prestižní setkání pořádá BpS jako národní koordinátor evropské Charty diverzity. Do diskuse se zapojí zástupce a zástupkyně politické 
reprezentace, veřejné správy, korporátní sféry a médií. Spolu s místními i zahraničními hosty pojmenuje zásadní trendy v diverzitě ve 
světě i v českém prostředí a poukáže na příležitosti, které společnost přehlíží nebo reflektuje jen minimálně. V roce 2020 se zaměříme na 
budoucnost diverzity a inkluze ve společnosti 4.0. 

Termín: 15. května 2020, 9:00—15:00       Lokalita: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR      
Rezervujte si své místo: event@byznysprospolecnost.cz

Chcete se profilovat jako partner v tématu diverzity? Máte zájem zorganizovat workshop na vybrané téma diverzity? Chcete pozvat zahraničního 
odborníka nebo odbornici z vaší firmy? Kontaktujte Janu Skalkovou, manažerku HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, +420 604 208 566.

Give & Gain 2020: národní den firemního dobrovolnictví
Letošní celonárodní dobrovolnický den se uskuteční 20. května 2020 ve všech krajích České republiky. Neváhejte se přihlásit, už nyní 
evidujeme desítky zájemců. Čas velmi rychle běží a neziskové organizace vaši pomoc opravdu potřebují. Překonáme hranici 1000 
dobrovolníků nebo 100 dobrovolnických akcí? S vaší podporou určitě! 

Termín: 20. května 2020, 8:30—13:00       Lokalita: celá Česká republika
Přihlašte se k účasti: kucera@byznysprospolecnost.cz 

Charta diverzity: Matky a otcové vítáni IV. — příležitosti pro rodičovství a práci
Tradiční konference Matky a otcové vítáni se věnuje aktuálním trendům a podpoře začleňování rodičů do práce. Letošními tématy konference 
jsou zejména plánování rodičovství a další kariérní a profesní rozvoj, podpora rodičů při návratu do práce, podpora rodičů samoživitelů 
na trhu práce, podpora slaďování rodičovství a práce ze strany firem a státu, podpora duhových rodin prostřednictvím firemních benefitů, 
rodičovství a práce pro každý den v regionech a v různých provozech. Partnery konference jsou Česká spořitelna, a.s., a McDonald‘s ČR, s.r.o. 
a Nadace Kooperativa.

Termín: 11. června 2020       Lokalita: Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1
Rezervujte si své místo: event@byznysprospolecnost.cz

TOP Odpovědná firma: 17. ročník nejprestižnější rating odpovědnosti a udržitelnosti v byznysu 
TOP Odpovědná firma je v ČR ojedinělý nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity i projekty ve 
firemní udržitelnosti a odpovědnosti. Sleduje a mapuje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, 
snižují dopad na životní prostředí, přicházejí s konkrétními iniciativami v diverzitě a přinášejí inovativní řešení. Hodnocení a ocenění 
organizuje aliance BpS, její nezávislost garantuje porota složená z více než 40 odborníků a odbornic.

Termín: červen-červenec 2020 (mediální kampaň), říjen 2020 (slavnostní galavečer)      Lokalita: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
V případě zájmu o partnerství kontaktujte, prosím, Alenu Líškay Králíkovou, kralikova@byznysprospolecnost.cz, +420 777 910 943

Nenašli jste téma, které řešíte, nebo ke kterému byste se rádi přihlásili? Uvítali byste konzultace nebo jinou odbornou podporu ve svých 
aktivitách? Kontaktujte nás, společně najdeme ten nejlepší způsob spolupráce: info@byznysprospolecnost.cz.

Pride Business Forum 2020
Jak se firmám daří dosahovat rovného postavení LGBT zaměstnanců/zaměstnankyň v pracovním kolektivu? Jak pomáhají s „coming outem“? 
Jakým způsobem se jim daří sjednocovat benefity? Jakého posunu dosáhly za posledních deset let a jaké výzvy je ještě čekají? To vše a 
mnohem více se dozvíte na jubilejním desátém ročníku Pride Business Forum, na kterém opět vystoupí inspirativní řečníci a řečnice z 
nadnárodních korporací a podělí se s vámi o nabyté zkušenosti.

Termín příštího setkání: 16. června 2020       Lokalita: Hilton Prague Old Town, V Celnici 7, Praha 1
Registrace bude spuštěna na konci března na: www.pridebusinessforum.com

Nejbližší akce v roce 2020



Women in leadership: Ženy v době 4.0
Konference upozorní na měnící se roli žen v pracovním světě ve střední a východní Evropě. Věříme, že díky technologiím můžeme zlepšit 
postavení žen v práci, od plánování kariéry, přes flexibilitu práce a slaďování pracovního a soukromého života, podporu kariérního rozvoje 
žen a jejich růstu na top manažerské pozice. Příklady dobré praxe z nejbližšího regionu ukáží, jak o tématu uvažují ryze technologické 
i výrobní společnosti a jak akademická oblast.

Termín: září 2020        Lokalita: Brno
V případě zájmu o partnerství kontaktujte, prosím, Janu Skalkovou, manažerku HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, +420 604 208 566

Starám se a pracuji: Jak se žije sendvičové generaci a neformálně pečujícím?
Závěrečná mezinárodní konference k projektu Starám se a pracuji představí výsledky, zkušenosti a praxi poradny Starám se a pracuji, včetně 
příběhů neformálně pečujících. Nabídne rovněž zkušenosti zapojených zaměstnavatelů, dobrou domácí i mezinárodní praxi i strategická 
doporučení pro veřejnou správu a zaměstnavatele, jak zlepšovat postavení a situaci neformálně pečujících na trhu práce. 

Termín: září 2020        Lokalita: Praha 
V případě zájmu o partnerství kontaktujte, prosím, Janu Skalkovou, manažerku HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, +420 604 208 566.

Pracovní skupina k jednorázovým plastům 
V Byznysu pro společnost vznikla speciální pracovní skupina, která se zabývá řešením problému používání jednorázových plastů v provozu 
firem, i zlepšováním situace a inovacím při jejich produkci. Vedle pravidelného setkávání pracovní skupiny proběhl mezi členskými firmami 
průzkum k nahrazování jednorázových plastů. Připojte se k současným členům skupiny, jimiž jsou Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
dm drogerie markt s.r.o., ExxonMobil, Nestlé Česko, PMI a Lidl, a dále společně rozvíjejte aktivity a strategie v oblasti nahrazování 
jednorázových plastů.

Termín příštího setkání: tbc        Lokalita: BpS 
V případě zájmu o zapojení kontaktuje Lindu Sokačovou, ředitelku pro udržitelný rozvoj: sokacova@byznysprospolecnost.cz.

Seriál Odpovědné Česko: Unikátní diskuse o CSR a udržitelnosti 
Expertní panely Odpovědné Česko jsou sérií setkání expertů a expertek respektovaných ve svých oborech v akademické, korporátní, 
neziskové, veřejnosprávní, politické i mediální sféře. Otevírají diskusi o aktuálních i přicházejících trendech odpovědného podnikání, 
udržitelnosti a odpovědného chování jednotlivců i organizací. Pomáhají firmám hledat inspiraci pro další CSR rozvoj a pomáhají firmy 
nasměrovat, do jakých oblastí života společnosti cílit své zdroje a programy. Dosud proběhla setkání: 

Odpovědné Česko s experty/-kami z akademického, korporátního i neziskového sektoru
Vzdělané Česko s O2 Czech Republic
Mladé Česko se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Úsporné Česko se Skupinou ČEZ

Máte zájem o partnerství některého z konkrétních témat souvisejících se CSR a patronát nad ním? Kontaktujte Alenu Líškay Králíkovou: 
kralikova@byznysprospolecnost.cz.

Tisíc nápadů pro budoucnost (odborné dobrovolnictví)
Několik členských firem aliance a neziskových organizací má za sebou první zkušenosti z iniciativy rozvíjejí odborné dobrovolnictví.
Jaké projekty spolu zaměstnanci firem a veřejně prospěšných organizací vymysleli? Jaké služby pro cílové skupiny organizace zlepšili?
Jak dobrovolníci přispěli k lepšímu a efektivnějšímu fungování organizací? Druhý workshop v pořadí představí dosavadní přínosy spolupráce 
a odstartuje další kolo programu odborného dobrovolnictví. Partnery akce jsou Česká podnikatelská pojišťovna a PwC Česká republika.

Termín: tbc        Lokalita: PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Rezervujte si své místo: event@byznysprospolecnost.cz

Nenašli jste téma, které řešíte, nebo ke kterému byste se rádi 
přihlásili? Uvítali byste konzultace nebo jinou odbornou podporu 
ve svých aktivitách? Kontaktujte nás, společně najdeme ten 
nejlepší způsob spolupráce: info@byznysprospolecnost.cz


