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Cíl benefice Kašparovo taškaření se povedl naplnit i letos. Výtěžek benefice pomůže dalším lidem 

chodit do práce s úsměvem.  

Oblastní galerie Lázně se zaplnila taškami, které ušili lidé z celé ČR. Nakonec se jich sešlo xy a vznikl 

tak nový český rekord v největším počtu ušitých tašek od nejvíce dárců/kyň. Lidé, kteří přišli podpořit 

spravedlivý trh práce mezi sebou vybrali xy Kč.  

„Vlna solidarity a krásných lidských příběhů nás stále nepřestává překvapovat. Lidé chtějí práci, která 

je bude lidsky i profesně naplňovat, která jim umožní sladit potřeby s péčí o rodinu a své blízké. Každý 

den se přesvědčujeme, že nabídka volných pracovních míst na liberecku, se míjí s potřebami lidí, kteří 

přesto, že pracovat chtějí, stále nosí nálepku „neatraktivní zaměstnanec“, říká Petra Smíšková, 

pracovní poradkyně Centra Kašpar. 

K odpovědnému trhu práce, tématu více než aktuálnímu se hlásí také společnost EMERGE, a.s., která 

podpořila benefici finanční částkou 40 000,-Kč.  

 

se hlsá. 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. 

 

„Kašpar mi pomohl po rodičáku vykročit zpět do pracovního koloběhu. Nákupem tašky mohu pomoci 

i já ostatním, aby měli stejnou možnost. Ať se daří a díky!“ prozradila o pomoci Centra Kašpar a své 

motivaci darovat peníze paní Helena z Liberce. 

Novinkou letošního ročníku je finanční podpora společnosti Amulet logistic, a.s., hlavního partnera 

benefice. Zástupci firmy na benefici předali spolku šek na 30 tis. korun. Potvrdili tak, že společenská 

odpovědnost v oblasti rozvoje odpovědného zaměstnávání na Liberecku má své důležité místo. „Sami 

víme, jak těžké je najít a udržet ve firmě kvalitní lidi. Proto jsme také prošli sociálním auditem a 

zaměřili jsme se právě na omezení fluktuace, efektivitu práce a spokojenost v týmu. Ukazuje se, že 

investice do vstřícné firemní atmosféry se opravdu vyplácí. A partnerství s Centrem Kašpar to 

dokládá,“ uvedl ředitel společnosti Amulet logistic, a.s. pan Filip Takáč. 

Možnost podpořit dobrou věc a zároveň udělat radost sobě nebo svým blízkým ještě nekončí. Až do 

čtvrtka do půlnoci je otevřena on-line aukce top tašek. Na adrese https://centrum-kaspar.cz/aukce/ 

se aktuálně draží designové kousky od předních českých návrhářů Liběny Rochové, Moniky 

Drápalové, Lukáše Macháčka, Lucie Erin Černohorské a Dariny Ermisové.  

Na Centrum Kašpar se mohou obracet ženy i muži, kteří potřebují získat nové zaměstnání, posílit 

konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěch na trhu práce. Díky benefici a donorům může 

tyto služby centrum poskytovat bezplatně. 
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