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Pozvánka na benefici Kašparovo taškaření 

Společnost EMERGE, a.s. je hlavním partnerem kampaně UŠIJ TAŠKU, ZAMĚSTNEJ ČLOVĚKA. 

Srdečně Vás zveme na 4. ročník benefice Kašparovo taškaření. Čekají na Vás ručně ušité tašky od lidí z celé ČR. 
Svým příspěvkem podpoříte rozvoj odpovědného trhu práce na Liberecku. Přijďte i s rodinou, užijte si 
příjemné odpoledne a podpořte naše společné úsilí. 

Kdy: 25. listopadu 2017 od 15 do 17 hodin 

Kde: Oblastní galerie LÁZNĚ, bazénová hala 

Společnost EMERGE, a.s. se hlásí k odpovědnému trhu práce, tématu více než aktuálnímu. 

Páteřní hodnoty EMERGE, a.s. úzce spojuje s lidmi, které zaměstnává. Zaměstnanci se však neberou 
ze vzduchoprázdna. Odpovědný rozvoj trhu práce nabývá na důležitosti právě v období, kdy každý muž nebo 
žena zaměstnaný na tom správném pracovním místě, je pro firmu doslova nenahraditelný. 

Ke společenské odpovědnosti se společnost EMERGE, a.s. hlásí formou zaměstnaneckého benefitu poskytující 
konkrétní podporu svým lidem prostřednictvím firemního ombudsmana. Navenek pak finančně podporuje 
libereckou nevládní organizaci Centrum Kašpar a její kampaň na podporu odpovědného zaměstnávání. 

Výtěžek benefice pomůže lidem uspět na jejich cestě k dobrému zaměstnání, sladit práci, rodinu a vzdělávání 
s potřebami místních zaměstnavatelů.  

O co jde: 

- Pomoc je učena rodičům malých dětí, lidem pečujícím nebo nad 50 let věku. 

- Často kloubí práci s přetížením v oblasti péče o rodinu. Pečují o děti, stárnoucí rodiče nebo obojí. 

- V důsledku toho nemohou přijmout např. třísměnný provoz, nebo potřebují vstřícnost v uspořádání pracovní 

doby. 

- Mění profesi, protože nabídka trhu práce neodpovídá tomu, co vystudovali. 

- Na vině bývá nízké sebevědomí nebo odlišná společenská očekávání od žen a mužů. 

Partnerství a finanční podpory společnosti EMERGE, a.s. si velmi vážíme. Znamená pro nás důležitou finanční 
i morální podporu. 

Prosím, přijměte naše srdečné pozvání. 

 

Ivana Sulovská 
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Centrum Kašpar už 13 let pomáhá lidem najít práci, usiluje o rovné příležitosti všech zaměstnaných a zároveň 
prostřednictvím sociálních auditů pomáhá nastavovat u zaměstnavatelů prostředí vstřícné k potřebám kvalitních 
a loajálních lidí. Pomáhá také připravit mladou generaci pro úspěšný vstup na trh práce. Centrum Kašpar je 
průvodcem, pomocníkem a rádcem na cestě k dobré práci. 


