
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze, 4. 3. 2019 

 

Pojišťovna MetLife oslaví MDŽ vstupem 

do Women’s Global Innovation 

Coalitionfor Change 

Na pátek 8. března připadá Mezinárodní den žen, který se letos bude slavit již po sto 

desáté. Pojišťovna MetLife u příležitosti tohoto svátku připomínajícího boj za 

rovnoprávnost žen a mužů a odstranění diskriminace vstupuje do 

Women’sGlobalInnovationCoalitionforChange (GICC) při UN Women, která podporuje 

rovné pracovní příležitosti pro obě pohlaví v oblasti vědy a inovačních technologií, a 

především napomáhá odstraňovat bariéry omezující ženy v práci. 

Pojišťovna MetLife u příleţitosti svého vstupu do GICC hostí Fórum Mezinárodního dne ţen, 

které se koná v pondělí 4. března a je jakýmsi předskokanem oficiálního svátku. V sérii krátkých 

prezentací se představí inspirativní řečníci hovořící na téma udrţitelného rozvoje, inovací a 

angaţování ţen ve vedoucích pozicích. 

Fórum probíhá v newyorské centrále pojišťovny MetLife, nicméně alespoň vzdáleně se ho 

mohou zúčastnit všechny pobočky prostřednictvím ţivého promítání, v případě výrazného 

časového posunu promítáním ze záznamu. V rámci české pobočky je na oslavu MDŢ 

plánována firemní snídaně pro ţeny, jejíţ přípravu zajistí muţi. Svým vstupem do GICC se 

MetLife zařazuje po bok takových společností, jako jsou Facebook, GE nebo Sony a zároveň se 

stává prvním pojišťovacím domem, který je členem této koalice. Připojením k GICC se zavazuje 

podporovat ţeny v jejich snaze o prosazení se na kariérním poli a o co nejlepší pracovní 

podmínky. 

Ţeny OSN je přidruţená organizace OSN zaloţená v roce 2010 pro podporu postavení ţen ve 

společnosti a rovné příleţitosti pro obě pohlaví. Tématem letošního Mezinárodního dne ţen 

bylo v říjnu 2018 vyhlášeno heslo „Thinkequal, buildsmart, innovateforchange” (Mysli na 

rovnost, chytře buduj, inovuj pro dosaţení změny). Letošní 8. březen se tedy ponese v duchu 

rovných příleţitostí pro ţeny i muţe především v oblasti inovací. 

Z výzkumu organizace Ţeny OSN jasně vyplývá, ţe vývojáři při práci na nových technologiích 

nedostatečně myslí na ţeny a jejich bezpečnost, respektive efektivitu jejich kaţdodenního 

ţivota. GICC se pokouší situaci změnit a angaţovat větší mnoţství ţen v oblasti vývoje nových 



technologií. Letošní ročník MDŢ proto bude zasvěcen podpoře vývoje k ţenám přátelských 

inovací, na nichţ by se ony samy mohly a měly podílet. 
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Informace pro editory 

Pojišťovna MetLife (MetLifeEuroped.a.c.) nabízí své sluţby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se 

umisťuje v ţebříčku top deseti nejvyuţívanějších pojišťoven v oblasti ţivotního pojištění. MetLifeEuroped.a.c. je 

dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla jiţ v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů 

klientů ve více neţ 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční ţivotní pojištění, 

úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ţeny nebo děti či zaměstnanecké benefity. 
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