
Všechny zájemce také srdečně zveme na 

seminář a panelovou diskuzi. Svou účast 

přislíbily osobnosti se zkušenostmi 

v propagaci aktivního otcovství a také za-

městnavatelé, kteří umožňují svým          

zaměstnancům – mužům – čerpání           

rodičovské dovolené. Zkušený psycholog 

se zaměří i na téma řešení agresivity 

v rodině. V rámci občerstvení předvede 

své umění profesionální barista a nabídne 

pravé italské espresso a cappuccino.  

Podpora v projektu není omezena na muže, kteří 

čerpají rodičovskou dovolenou, služby nabízíme 

všem otcům, kteří mají zájem se zapojit do péče o 

dítě a zvažují vlastní podnikání. 

Třídenní školení Základy podnikání proběhne pod 

vedením zkušeného lektora v odpoledních hodinách 

5.11., 12.11. a 19.11.2013. Počet účastníků školení je 

omezen, ověřte si volná místa co nejdříve.  

 

V rámci projektu Táta na plný úvazek nabízíme 

mužům – otcům malých dětí: 

Místo konání: Knihovna Kroměřížska 

 

Termín konání: 22.10. 2013 

 

Čas konání: od 13.00 hodin 

 

Vstup a občerstvení je zdarma. 

 

        

 

 

Kontakt: 
Euroface Consulting s.r.o  

Ing. Pavel Nevřala  

tel.: 608712272  

mail: oskera@euro-face.cz 

www.euro-face.cz 

www.tatanaplnyuvazek.cz 

mailto:oskera@euro-face.cz


Program akce zaměřené na podporu rovných 

příležitostí v zaměstnání, slaďování pracovního  

a rodinného života a aktivního otcovství 

 

13.00 – 14.00 – prezentace výstupů a zkušeností z projektu Genderový audit  - realizace     

       auditu rovných příležitostí u zaměstnavatelů 

 

  Kateřina Nevřalová (realizátorka projektu) - představení e-learningu a školení genderové  

 problematiky 

  Martin Jára (expert na rovné příležitosti) - celkové zhodnocení a zajímavosti  z                

 realizovaných genderových auditů, přínos, poučení a budoucnost 

  Gabriela Králíková (personalistka) - zkušenosti a poznatky z realizace  auditu ve firmě 

  VYHODNOCENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE O GENDEROVĚ PŘÍZNIVOU FIRMU (hlasování 

 probíhalo na webu  www.genderaudit.cz a v prostorách Knihovny Kroměřížska) 

14.20 – 15.50 – panelová diskuze k projektu Táta na plný úvazek 

 

  Moderátor:  

  Pavel Nevřala - garant projektu Táta na plný úvazek pro Zlínský kraj a otec se  

  zkušeností rodičovské dovolené 

  Panelisti:  

  Martin Jára (psycholog, psychoterapeut, ředitel Ligy otevřených mužů, odborný     

  garant programu „Táto, máš na to“, otec pěti dětí) 

  Lukáš Talpa (manažer projektu „Táta na plný úvazek, otec se zkušeností rodičovské        

  dovolené) 

  Tomáš Petružela (otec se zkušeností rodičovské dovolené) 

16.00 – 17.30 – seminář k projektu Rodina bez násilí 

Seminář nejen pro táty na téma „Zvládání agrese a konfliktů v rodině“ 

 

  Jak zvládnout vztek vůči partnerce a dětem? Jak mám stanovovat dětem hranice bez        

 fyzických trestů? Jak mám vychovávat svého syna, aby byl zdravě průbojný a ne agresivní? 

  Lektor: Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů, o.s. 

http://www.genderaudit.cz

