Zaproszenie
W imieniu Cezarego Przybylskiego
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz
prof. Adama Jezierskiego
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
mamy przyjemność zaprosić na konferencję
,,Równość jest ważna. Karta Różnorodności w samorządzie i biznesie”,
która odbędzie się w środę, 28 czerwca 2017 r.
w Oratorium Marianum, Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Podczas konferencji Marszałek Cezary Przybylski uroczyście podpisze Kartę Różnorodności. Tym samym Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego stanie się pierwszym sygnatariuszem tego dokumentu pośród polskich samorządów szczebla
wojewódzkiego.
Karta Różnorodności to europejska inicjatywa, na rzecz promocji polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy. Poprzez podpisanie Karty Różnorodności podpisujący zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu
dyskryminacji na terenie swojego zakładu pracy, a także do działań służących tworzeniu i promocji różnorodności. Jednocześnie
wyraża swoją gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych
w działania antydyskryminacyjne i prorównosciowe. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia
działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Kartę Różnorodności wspiera Komisja Europejska, a realizowana jest w wielu krajach Unii Europejskiej.
Konferencja będzie pretekstem do rozmowy nt. różnorodności w jej praktycznym, codziennym aspekcie: miejscu pracy, nauki
i zarządzania. Dolny Śląsk historycznie, geograficznie, a także perspektywicznie jest doskonałą przestrzenią do takiej debaty,
serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Lubiniecka-Różyło
Koordynatorka
ds. równego traktowania w UMWD

dr Kamila Kamińska
Pełnomocniczka Rektora UWr
ds. odpowiedzialności społecznej
Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat:

Patronat medialny:

Program KONFERENCJI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

9.30 – 9.35 Przywitanie gości (dr Kamila Kamińska, Katarzyna Lubiniecka-Różyło)
9.35 – 9.45 Wystąpienie prof. Adama Jezierskiego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
9.45 – 9.50 Wystąpienie Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego
9.50 – 10.10 Prezentacja Karty Różnorodności - Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
10.10 – 10.15 Oficjalne podpisanie Karty Różnorodności przez Marszałka Cezarego Przybylskiego
10.15 – 10.40 Prezentacja ,,Równość w samorządzie” - Marta Mazurek Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds.
przeciwdziałania wykluczeniom
10.40 – 11.00 Prezentacja ,,Równość w firmie” – Malwina Faliszewska Diversity&Inclusion Manager/Human Resources
Deloitte Advisory Sp. z o.o. (prorównościowe działania firmy Deloitte, czym jest Respect Index i na czym polega raportowanie
pozafinansowe)
11.00 – 11.15 Briefing prasowy
11.15 – 11.45 Panel dyskusyjny ,,Z Kartą warto. Od podpisania do realizacji”, w którym wezmą udział przedstawiciele firm –
sygnatariuszy Karty Różnorodności z województwa dolnośląskiego: PCC Rokita SA i PCC EXOL SA (Beata Grus) , BNY Mellon (Paulina
Wojciechowska), GRUPA KRUK (Krzysztof Głuszczyński);
11.45 zakończenie konferencji

