Společenská
odpovědnost
v Microsoftu

Dobrovolnictví
Vytváříme zaměstnancům příležitosti pro manuální pomoc i expertní dobrovolnictví.
Až tři pracovní dny bez krácení mzdy mohou strávit podporou dobročinného
projektu. V minulém ﬁskálním roce se zapojila polovina zaměstnanců.

Ochrana soukromí

Etické a odpovědné jednání

Naším posláním je vyvíjet a poskytovat bezpečné a spolehlivé IT služby. Věnujeme maximální
pozornost ochraně osobních údajů a soukromí v digitálním světě a naše řešení odpovídají
vysokým evropským bezpečnostním standardům. Více na www.microsoft.cz/vyjadreni

Všichni, kdo vystupují jménem společnosti Microsoft, včetně našich partnerů a dodavatelů,
musí jednat v souladu se všemi legislativními nařízeními, antimonopolními zákony, obchodními
pravidly, ochranou lidských práv a duševního vlastnictví i s antikorupčními pravidly. Zároveň musí
dodržovat etická pravidla, a to nad rámec platných nařízení a zákonů.

Moderní technologie umožňují efektivnější i ﬂexibilnější styl práce, který vede k většímu výkonu
i větší spokojenosti v osobním životě. Naši zaměstnanci si mohou sami určit, kdy a kde pracují,
aby dosáhli nejlepších výsledků z hlediska pracovních cílů, potřeb týmu i svého osobního života.
Přečtěte si více na www.microsoft.cz/odkudkoli.

„Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk
k obchodní strategii, ale jako její nezbytnou součást.
Snažíme se, aby naše technologie lidem pomáhaly uspět,
a chceme dosahovat našich obchodních cílů ve spolupráci
s našimi zákazníky, ne na jejich úkor.“

„

Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu v ČR

Internetová bezpečnost
Práce odkudkoli

„

Cestou
vzdělávání
a inspirace

Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou na internetu čekat zejména
na děti a mládež. Vzděláváme děti i širokou veřejnost a pomáháme lidem chránit jejich
soukromí. Do projektu Kraje pro bezpečný internet se loni zapojilo přes 20 000 zájemců.
Více na www.kpbi.cz

Dialog a zpětná vazba
Diverzita
Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT odvětví. V českém týmu tvoří ženy
30 procent, podíl žen v leadership teamu je dokonce více než třetinový. Pro ženy
zaměstnané v Microsoftu je připraven interní program SWIM (Support Women in Microsoft).
Pro studentky středních škol pořádáme vzdělávací akce v rámci programu DigiGirlz. Jsme také
partnerem Letní školy dívek v IT, kde se středoškolačky učí programovat.

Podporujeme otevřený dialog se zájmovými stranami o tom, jak je naše činnost
ovlivňuje a jak můžeme společně podpořit odpovědné podnikání a udržitelný
rozvoj české společnosti.

www.microsoft.cz/csr
Podpora neziskových organizací

Microsoft pomáhá svými
technologiemi a zdroji

Neziskovým organizacím poskytujeme software zdarma a učíme je, jak jej efektivně používat
při své práci. Již více než pět let pořádáme ve spolupráci se Sdružením VIA Den pro neziskové
organizace, kde jim představujeme nejen technologické novinky, ale i jejich využití v praxi.
Každý rok se této konference účastní v průměru 100 zájemců.

Technologiím se
vyplatí rozumět
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Devět z deseti pracovních míst v Evropě – bez ohledu na obor – již dnes vyžaduje
určitou úroveň práce s technologiemi. Naše děti se bez digitálních dovedností
neobejdou. Ať už jste žákem, studentem, nebo začínajícím podnikatelem, nabízíme
vám vzdělávací programy v propojeném ekosystému, které rozvinou vaši schopnost
pracovat s technologiemi a které můžete využívat k naplnění svých snů.
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IMAGINE CUP
Microsoft dává studentům každoročně příležitost
porovnat síly se soutěžícími z celého světa a získat
tak užitečnou zkušenost v rámci celosvětové soutěže
Imagine Cup. V ČR jsme od roku 2002 zapojili
přes 1 000 studentů, z nichž 50 postoupilo do
celosvětového finále.

Čerství absolventi vysokých škol mohou
nastartovat svůj profesní růst v rámci
dvouletého programu MACH (The Microsoft
Academy for College Hires), který nabízí
zodpovědnost za konkrétní pozici, stínování
top managementu a mezinárodní zkušenost.
V současnosti pracuje v českém Microsoftu
v rámci MACH programu 18 absolventů.

Získat software nebylo nikdy snazší.
Program DreamSpark umožňuje
studentům a vyučujícím bezplatně
využívat software od Microsoftu
a poznávat technologie budoucnosti.
Jen aplikaci Office si stáhlo bezplatně
přes svůj školní účet již přes 95 000
studentů.

MVA KURZY
Technologie jako koníček nebo cesta k dalšímu rozvoji.
Nejen studenti mohou díky MVA (Microsoft Virtual Academy)
kurzům z pohodlí domova využít stovky e-learningových
kurzů v 11 různých jazycích včetně češtiny.

AKADEMIE
PROGRAMOVÁNÍ
Kódování není pouze pro ajťáky. Hravou
formou představuje dětem, školákům
a studentům základy programování,
a tak v nich rozvíjí jednu z klíčových
dovedností 21. století. Za poslední dva
roky jsme se základy programování
seznámili přes 5000 dětí.

PARTNEŘI VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Prostřednictvím koncepčního zavádění
moderních technologií do výuky
a dlouhodobého systému vzdělávání
učitelů přispíváme ke zvyšování kvality
českého školství. Máme 6 referenčních
škol, 20 vzdělávacích center, jejichž
prostřednictvím je do vzdělávání
zapojeno 750 českých škol.

STUDENTSKÉ
TRENÉRSKÉ
CENTRUM
Nabitý dvouletý program pro
středoškoláky, jehož součástí je
nejen rozvoj ICT dovedností, ale
i umění prezentace, zkušenosti
z akcí Microsoftu a možnost stáží.
Ročně přijímáme 30 studentů,
kteří musí nejdříve uspět
ve výběrovém řízení.

TECHSOUP
Usilujeme o to, aby každá nezisková
organizace na celém světě měla přístup
k technologiím a znalostem, které jí umožní
naplno využívat svého potenciálu. Proto
mohou software od Microsoftu získat zdarma
či za zlomek standardní ceny. V České
republice této nabídky využilo více než
1600 neziskových organizací, které získaly
software v hodnotě 275 mil. korun.
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Praxe, školení, zkušenosti a kontakty.
Spolupráce na zajímavých projektech,
možnost testování nejnovějších
technologií, psaní diplomových prací
a zkušenosti ze života velké IT firmy.
Do skupiny více než 50 vysokoškoláků
Microsoft nabírá průběžně celý rok.
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PARTNERSKÝ
EKOSYSTÉM
Obchodní model společnosti je postavený
na partnerském ekosystému, který
v České republice čítá 2 900 partnerů.
České partnerské firmy zaměstnávají
na 40 000 lidí, a jsou tak důležitým
prvkem na podporu zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti České republiky.

BIZSPARK
Začínající firmy mohou využít podpory
partnerských akcelerátorů a programu BizSpark
– nabídky cloudového uložiště Microsoft
Azure, vývojářského softwaru a dalších služeb
úplně zdarma na dobu 3 let. Jen za letošní rok
přibylo 200 nových českých start-upů, které
využívají benefity programu.

