Ministerstvo práce a sociálních věcí
a společnost PricewaterhouseCoopers si Vás
dovolují pozvat na výroční konferenci
Programu Iniciativy Společenství EQUAL

„Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“
19. listopadu 2007 od 10 do 16 hodin v Praze.
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Program Iniciativy Společenství EQUAL je spolufinancován Evropským sociálním fondem
EU a státním rozpočtem České republiky.
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„Equal – volný pohyb myšlenek a nápadů v rámci EU“
Iniciativa Společenství EQUAL, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu, je jedním
z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje
na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami
diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků
znevýhodněných skupin, kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením buď přímo v zaměstnání,
nebo při hledání zaměstnání.
Iniciativa Společenství EQUAL je v České republice implementována prostřednictvím Programu Iniciativy
Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Projekty CIP EQUAL, které končí svoji činnost v průběhu roku 2008,
postupně přechází do závěrečné fáze realizace. Řada z nich již dokončila „vývoj a testování“ svých produktů
a mohou se pochlubit prvními úspěchy při zavádění inovativních myšlenek a nástrojů do praxe.
Pokud Vás zajímá, jak pomocí nových a zcela neotřelých způsobů usnadnit zapojení znevýhodněných
skupin na trh práce, přijměte prosím naše pozvání a přijďte si poslechnout, čeho se projektům dosud podařilo
dosáhnout. Na setkání Vám rovněž budou představeny příklady úspěšné spolupráce projektů s experty
a zástupci státní správy v rámci národních tématických sítí CIP EQUAL. Další informace o CIP EQUAL
naleznete na www.equalcr.cz.
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