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Úvod 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává 
od prosince 2005 do listopadu 2006 každý měsíc elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve 

strukturálních fondech. Jak je zřetelné již z názvu, zpravodaj se zaměřuje na tématiku rovných 
příležitostí převážně žen a mužů ve strukturálních fondech, resp. projektech a aktivitách z nich 
podpořených. Slouží hlavně jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí 
ze strukturálních fondů EU. Uvádí příklady dobrých praxí a poskytuje čtenářům a čtenářkám 
aktuality týkající se rovných příležitostí ve strukturálních fondech. 

Ve  Zpravodaji také naleznete rozhovory s osobnostmi ze státní správy, institucí spravujících 
SF i z neziskového sektoru. V posledních vyšlých číslech za období červenec – listopad jsme 
představili témata Ženy v řídících a vedoucích pozicích, Ženy a ICT (Information and Communication 

Technologies), Rovné příležitosti jako horizontální téma strukturálních fondů, Podpora rovných 

příležitostí žen a mužů na trhu práce a Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. 

Tento sumář nejlepších článků má sloužit jako ukázka zpravodaje Rovné příležitosti ve 

strukturálních fondech a hlavně rozšířit povědomí o možnostech a projektech realizovaných ze 

strukturálních fondů EU. Články jsou řazené podle čísel zpravodaje a dle jejich posloupnosti 
v obsahu. 

Zpravodaj naleznete na internetové stránce http://zpravodaj-rp.strukturalni-fondy.cz, kde se 
můžete přihlásit i k odběru. 
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Politika pod genderovou lupou 
 

Projekt „Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a 
politice“ ohraničený lety 2006 až 2008 je financován z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR a partnery se mu stala 
Fakulta humanitních studií UK v Praze, konkrétně Katedra genderových 

studií a Katedra občanského sektoru.  
 
Aktivity projektu se dají rozdělit do tří skupin. Tu první tvoří osvětové a mediální aktivity jako 
soutěž „Strana otevřená ženám“, cyklus kulatých stolů, předvolební plakáty, výstavy fotografií „Ženy 
v ofsajdu? aneb Volby 2006 v pohledu genderu“ či stále probíhající „Ženy v netradičních 
profesích“. Další aktivitou je síťování neziskových organizací, tzn. pravidelné pracovní schůzky, 
vydávání elektronického bulletinu, odborný seminář o lobbingu a závěrečná konference seznamující s 
výstupy projektu, na které bude schválena jednotná strategie prosazování rovných příležitostí pro ženy 
a muže. Třetí klíčová aktivita projektu se skládá z vydání sborníku tematizujícího slaďování rodinného 
a pracovního života, osvědčené metody prosazování vyššího počtu žen do politiky, výzkumu 
veřejného mínění a z analýzy voleb z genderového hlediska či monitoringu tisku. 
 
Již letos, v prvních měsících projektu, proběhla celá řada aktivit a to především u příležitosti 
červnových voleb do PSP ČR a předvolební kampaně. Šlo o „Mediální kampaň“, vrámci které byly 
použity v tramvajích a na videostěnách vmetru plakátky (http://www.padesatprocent.cz/akce/medialni-
kampan.php), výstavu fotografií „Ženy v ofsajdu? aneb Volby 2006 z pohledu genderu“ 
(http://www.padesatprocent.cz/vystava) a vyhlášení soutěže „Strana otevřená ženám 2006“. 
  
Posledně jmenovaná aktivitu v České republice letos poprvé vyhlásilo občanské sdružení Fórum50% 
a její pořádání by se mělo stát v naší zemi tradicí. Odborná komise hodnotila politickou stranu, která 
nejvýrazněji prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže, a to nejen během voleb. Při přípravě 
realizace této soutěže byla velkou inspirací zpráva o projektu WOMEN CAN DO IT II chorvatské 
organizace GTF Regional Center for Gender Equality. 
 
Do soutěže nemohly být vzhledem k počtu stran a omezené kapacitě porotkyň a porotce zařazeny 
všechny strany, které ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovaly, bylo proto nutné stanovit 
pravidla pro jejich výběr. Rozhodujícím kritériem tedy bylo, zda strana vdobě konání voleb byla 
zastoupena v Parlamentu, zda kandidovala na celém území republiky a v neposlední řadě byla 
pozornost věnována výhradně těm stranám, které měly podle předvolebních průzkumů šanci se do 
sněmovny dostat. Výsledný vzorek čítal sedm politických stran v tomto abecedním pořadí: ČSSD, 
KDU-ČSL, KSČM, ODS, SNK-ED, Strana zelených a US-DEU.  
 
Strany byly hodnoceny podle následujících kritérií: procento žen v členské základně strany, procento 
žen na kandidátních listinách do parlamentních voleb 2006, procento žen na prvních třech volitelných 
místech kandidátních listin, zakotvení prosazování genderové rovnosti ve volebním programu (např. 
slaďování pracovního a rodinného života, násilí na ženách, genderově senzitivní vzdělávání, boj s 
dvojitou diskriminací, aktivní politika zaměstnanosti atd.), žena na místě 
předsedkyně/místopředsedkyně strany, existence vnitřní politiky rovných příležitostí (např. 
vnitrostranické kvóty, ženská frakce v rámci strany, přístup strany k otázce rovných příležitostí obecně 
atd.). 
 
Informace k hodnocení jednotlivých kritérií vycházely z webových stránek jednotlivých stran, z dat, 
které  jednotlivé strany poskytly a z genderového auditu kandidátních listin, který zpracovalo 
Fórum50%, a z údajů ČSÚ. 
 
Pořadí zúčastněných stran vyhodnotila odborná komise v následujícím složení :  
PhDr. Blanka Knotková, PhD., odborná pracovnice katedry Genderových studií FHS UK  
Mgr. Josef Kopecký, reportér MF Dnes  
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, odborná pracovnice katedry Občanského sektoru FHS UK  
M. A. Petra Rakušanová, socioložka, pracovnice odd. Sociologie politiky Sociologického ústavu AVČR  
Mgr. Věra Honusková, členka správní rady o. s. Fórum 50 %  
Mgr. Jana Smiggels Kavková, politoložka, zaměstnankyně o.s. Fórum50% 
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Odborná komise se sešla ve dvou kolech a diskutovala o výsledcích, ke kterým došli jednotlivé 
členky/členové po prostudování odpovídajících materiálů. Některá kritéria bylo díky jejich exaktnosti 
vcelku snadné vyhodnotit (například procento žen na kandidátkách a počet místopředsedkyň) jiná byla 
více otázkou diskuze. Josef Kopecký považoval za velmi důležité hodnotit reálný vliv a proto navrhoval 
zohlednit rovněž podíl zvolených poslankyň jednotlivých stran. 
 
Petra Rakušanová k tomu zmiňuje: „Reálná šance něco ovlivnit a minulá zkušenost například s 
hlasováním v Poslanecké sněmovně hrají významnou ba klíčovou roli. Nicméně toto jsme nemohli 
zařadit mezi naše kritéria, protože by pak nebylo možné hodnotit všechny strany. Avšak i tyto otázky v 
diskuzi zazněly a výsledkem bylo přidání váhy jednotlivým kritériím.“  
 
Po dlouhé debatě a určitých kompromisech dospěla komise k výslednému pořadí, kdy na prvním 
místě se umístila Strana zelených, na druhém KSČM a na třetím SNK-ED. Víc se o celé soutěži stejně 
jako o pořadí stran dozvíte na adrese www.padesatprocent.cz. 
 
Fórum 50% také vydává elektronický bulletin s názvem Síťovka v němž informuje neziskové 
organizace o aktuálním dění na poli neziskového sektoru a zejména rovných příležitostí na úrovni 
nejen ČR ale i EU. 
 
Budoucí aktivity připravované v rámci projektu zahrnují zpracování Genderové analýzy Voleb 2006 do 
PSP ČR od politoložky Petry Rakušanové, zveřejnění výsledků prvního kola průzkumu veřejného 
mínění na téma ženy v politice, které zpracovává Centrum pro výzkum veřejného mínění při Akademii 
věd ČR a koncem září konaná diskuse pro širokou veřejnost na téma ženy v politice. 
 
Jitka Jindřichová ve spolupráci s Kristinou Gotteltovou 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy v řídících a vedoucích 
pozicích – Červenec 2005 
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Podpora podnikání žen v České republice 
 
Malé a střední podnikání ve vyspělých ekonomikách vytváří nezanedbatelný podíl DPH a právě 
tyto firmy jsou potencionálními embryi budoucích velkých firem, šiřiteli inovací a tvůrčích 
myšlenek. Rozvoj podnikání žen představuje vysoký potenciál a ženám, které začínají podnikat 
anebo rozšiřují své podnikání je, zejména v USA, věnována velká pozornost a jsou pro ně 
vytvářeny speciální podmínky. 
 
Aktivní podnikatelky 
 
Ženy začínají podnikat nejvíce ve věku 30 - 35 let. Většina 
žen podniká v obchodě a službách. Podíl žen v 
podnikatelské sféře v České republice představuje 28%. 
Ovšem v tomto podílu jsou zahrnuty i ty ženy, které pracují 
na živnostenský list pro jednoho zákazníka (tzv. Schwarz 
systém) a které jsou k této formě "podnikání" nuceny 
svými "zaměstnavateli". Na druhé straně v tomto podílu 
nejsou uvedeny ženy, které podnikají spolu s manželem v 
rodinné firmě, kde ve většině případů je jako podnikatel a 
majitel firmy uveden manžel.  
 
Podpora rozvoje podnikání v České republice není 
dostatečná. Za vše snad hovoří fakt, že fyzické osoby, 
které jsou v této oblasti podnikání dominantní skupinou, 
mají daně 32%. Pro rozhýbání ekonomického růstu je, nejen v teritoriu právnických osob, krok 
směrem ke snižování daní firem osvědčeným nástrojem. Současné úpravy sociálního a zdravotního 
pojištění a zavedení minimální daně uvádí malé podnikatele a podnikatelky za okraj rentability jejich 
podnikání a přivádí na úřady práce další nezaměstnané. Ženy - podnikatelky většinou musí zvládnout 
kromě podnikání i svou roli matky. 
 
Daňová zátěž 
 
Základní otázkou je, kdy se dostane podnikatelům - fyzickým osobám v malém a středním podnikání - 
vyrovnané priority s podnikáním velkým? Vyrovnání na úrovni daňové by mělo být jedním z kroků, jak 
podpořit více lidí v tom, aby vytvářeli další ekonomický přínos ve prospěch celé společnosti a 
nespoléhali na sociální a jiné podpory.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo pro podporu středního a malého podnikání podpůrné 
programy jako START, ZÁRUKA, TRH, PROGRES atd. Tyto programy ovšem neřeší nejdůležitější 
problém daňové zátěže. Kromě části programu PORADENSTVÍ, kterého část byla v letech 2001- 
2004 věnována podnikání žen, tyto programy ve své podstatě nejsou specificky určeny ženám. Z 
celkového počtu příjemců těchto programů bylo pouze 17% žen, na finanční granty dosáhlo pouze 
5.7% žen podnikatelek. Vzhledem k podmínkám na trhu práce, kde je vyšší podíl nezaměstnaných 
žen, než mužů bylo do programu START zařazeno 40% žen, které začaly podnikat v rámci programu 
START a získaly 37% finančních prostředků na zahájení podnikání. Ženy - majitelky firem získaly 
pouze 11% finančních prostředků z jiných programů pro podporu podnikání. 
 
Programy na podporu znevýhodněných žen 
 
Současné programy jsou převážně zaměřeny na podnikání znevýhodněných skupin nezaměstnaných 
žen, zejména mladých matek po návratu z rodičovské dovolené a žen vyššího věku. 
 
V jiných státech, jako např. ve Finsku a v USA existují specializované instituce, které jsou určeny na 
to, aby pomáhaly právě ženám překonávat problémy při zahajování podnikatelské činnosti. Stálá 
instituce pro podporu podnikání žen při zahájení v České republice zatím ale chybí. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti podporuje některé menší aktivity neziskových 
organizací zaměřených na podporu podnikání žen, jako je Asociace podnikatelek a manažerek České 
republiky nebo Asociace podnikatelek v středočeském regionu a na Moravě. Asociace podnikatelek a 
manažerek ČR je vedoucím partnerem projektu "Europodnikatelka 21. století" v rámci programu 
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EQUAL, který je zaměřen na podporu podnikání žen znevýhodněných na pracovním trhu v regionech 
s vysokou nezaměstnaností v severních Čechách.  
 
Podnikání žen nelze vnímat pouze jako východisko ze složité životní situace, ale jako příležitost k 
rozvoji zatím nevyužitého potenciálu k podnikání, a tím ke zvyšování ekonomické úrovně společnosti. 
Podnikání žen má své specifika, při kterých ženy zvažují možný finanční risk a sladění pracovního a 
rodinného života. Zkušenosti z vyspělých ekonomik ukazují, že podniky, které založily ženy, vykazují 
malý, ale neustálý růst, i když mají ženy zhoršený přístup k finančnímu kapitálu. Ženy se musí často 
spoléhat na finanční výpomoc při zahájeni podnikání v pouze v rodině. Tendence k bankrotu je v 
podnicích vlastněných ženami nižší než u mužů. Mnoho žen se proto snaží najít rovnováhu ve svých 
podnikatelských a rodinných aktivitách.  
 
Panující nerovnoprávnost podnikatelek 
 
Paradoxně, ženy podnikatelky v České republice nemají nárok na sociální dávky při ošetřování svých 
nemocných dětí. Mají také zhoršený přístup ke stále nedostatkovým předškolským zařízením pro své 
děti. Výpomoc v domácnosti - od výpomoci na hlídání až po školku - zatím není odpočitatelnou 
položkou z daní. Stát nemotivuje vytváření pracovních míst s polovičními úvazky. Dětské koutky také 
nejsou státem řešeny. Tyto nevýhody, spolu s vysokým zdaněním a současnou úpravou sociálního a 
zdravotního pojištění, je nutno v budoucnosti eliminovat. 
 
Stálá podpora žen při vstupu do podnikání, při dalším rozvoji jejich firem, zejména formou mentoringu 
a finančně zvýhodněných půjček umožní další ekonomický rozvoj společnosti a současně umožní 
ženám najít rovnováhu ve svém rodinném a profesním životě. 
 
Mária Kazmuková, Asociace podnikatelek a manažerek ČR 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy v řídících a vedoucích 
pozicích – Červenec 2005 
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Ženy na vrchol 
 

Na projektu „Ženy na vrchol“ spolupracovaly organizace z Estonska, Dánska, 
Řecka a Švédska a jeho cílem bylo vytvořit zázemí pro rozmanité iniciativy 
jednotlivců i institucí usilujících o vyšší zastoupení žen na manažerských 
pozicích. Projekt zaměřený zejména na top manažery/ky , zaměstnavatele a 
konzultanty/ky náboru v soukromém i státním sektoru byl podpořen v rámci 
Pátého rámcového programu na podporu rovných příležitostí žen a mužů. 

 
Nerovnost v zastoupení žen a mužů na manažerských pozicích je problémem v celé Evropě a úkolem 
projektu W2T bylo iniciovat změny založené na výzkumu a praxi v řízení lidských zdrojů. Tak se 
například do projektu (primárně prostřednictvím účasti na seminářích) zapojilo dvacet tři velkých 
švédských zaměstnavatelů, z toho patnáct přijalo měřitelný plán aktivit, které povedou k zvýšení 
počtu žen v manažerských pozicích. Především pro zaměstnavatele byla vytvořena řada praktických 
materiálů, které jim pomohou do každodenní praxe řízení lidských zdrojů efektivně zahrnout otázku 
podpory profesního rozvoje žen. K dispozici je například dokument Gender Survey, který existuje také 
včeštině. 
 
V rámci projektu bylo podpořeno také „síťování“ manažerek. Zapojilo se 220 žen, které prošly 
semináři, workshopy, kursy kariérního plánování, řadou tréninků, konzultacemi či mentoringem. 
Účastnice společně vytvořily například soupis bodů, které mohou ženám sloužit jako vodítka pro 
zlepšení profesního rozvoje. Jde o takzvaný Checklist for women.  
 
Tyto a další aktivity mají přispět i k odstranění mýtů spojených s manažerským uplatněním žen. 
Není pravda, že ženy nemají dostatečné manažerské dovednosti, často mají pouze jiný styl práce, 
který může být pro kolektiv i proces samotný obohacující. Studie z amerického prostředí ukazují, že 
manažerky jsou více orientovány na výsledky a dosahování konkrétních cílů, zatímco muži se více 
zaměřují na strategii a vizi. Ženy často uplatňují styl spojený s vyšší mírou empatie a komunikace. 
Nicméně ve výsledku je chování žen a i mužů srovnatelně efektivní.  
 
Nižší zastoupení žen na manažerských pozicích bývá také vysvětlováno jejich nezájmem. I tento 
mýtus se projekt pokusil vyvrátit. Ukazuje se, že ženy jsou znevýhodněny stávajícími způsoby 
kariérního postupu, který se často odehrává především na základě neformálních kontaktů. Muži 
manažeři si tak častěji vybírají další muže, které znají a jsou jim podobní. Ženy také poškozuje 
představa, že profesní uplatnění a mateřství se navzájem vylučují. Realizace programů na podporu 
slaďování osobního a pracovní života však přináší výhody všem.  
 
V praxi často nerozhodují dovednosti a motivace konkrétní osoby, ale kulturně založené předsudky 
na straně těch, kteří rozhodují. Dlužno dodat, že ke škodě zaměstnavatelů, kteří plýtvají talenty žen a 
nedoceňují kvality smíšených pracovních týmů. 
 
Pro dosažení vyššího zastoupení žen na manažerských pozicích neexistují žádné zázračné metody. 
Jako nejefektivnější se ukazuje kombinace různých přístupů a opatření, které odpovídají potřebám 
daného zaměstnavatele. Klíčová je však podpora ze strany nejvyššího vedení, jen ta může přispět 
k opravdu zásadní změně firemní kultury. 
 
Projekt Women to the Top – W2T: http://www.women2top.net
 
 
 
Kateřina Machovcová
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy v řídících a vedoucích 
pozicích – Červenec 2005 
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Společnost přátelská rodině 
 

V rámci společného projektu obecně prospěšné společnosti Sítě mateřských 
center v ČR a Gender Studies, o.p.s. s názvem „Společnost přátelská rodině“ 
bylo v průběhu července a srpna 2006 bezplatně připojeno k internetu už 11 
mateřských center. Současně byly zprovozněny webové stránky 
www.jaknaIT.cz. 
 
 
 
 

 
Internet bude volně k dispozici rodičům navštěvujícím 
mateřská centra v Benešově, Březnici, Čelákovicích, 
Českém Brodě, Dobříši, Nymburku, Poděbradech, 
Rožmitále p.T., Brně, Tišnově a Vyškově. V těchto městech 
je tak umožněno vzdělávání a získávání informací z oblasti 
informačních technologií a podnikání pro matky i otce s 
malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku.  
Webové stránky www.jaknaIT.cz obsahují informace pro 
matky na rodičovské dovolené, které si začínají v tomto 
složitém životním období hledat zaměstnání, a pro ženy po 
padesáti letech věku, které jsou stejně ohroženou skupinou 
na trhu práce. Jsou zde informace od těch nejzákladnějších 
týkajících se práv nezaměstnaných a rodičů na rodičovské dovolené, přes praktické – jak správně 
sestavit curricullum vitae, motivační dopis, jak a kde je možné zvýšit si kvalifikaci, jak najít správný 
jazykový kurz, jsou zde také všechny dostupné informace o e-learningu. Díky spolupráci s mnohými 
úřady práce je možné prostřednictvím www.jaknaIT.cz vyhledat i pracovní nabídky v jednotlivých 
okresech.  
Hlavní část webových stránek je pak soustředěna na oblast podnikání v ICT – a to i pro úplné 
začátečnice. Obsahuje kompletní servis - právním rámcem obchodování přes internet počínaje, přes 
praktický návod, jak si doma samostatně zřídit internetový obchod, až po názory a rady žen, které již v 
ICT podnikají a ochotně se podělí se zájemkyněmi o zkušenosti a úskalí tohoto oboru. 
 
O projektu „Společnost přátelská rodině“  
 
Společnost přátelská rodině je společným dvouletým projektem Sítě mateřských center v ČR a 
Gender Studies, o.p.s., který přispěje k větší flexibilitě českého trhu práce. Cílem je lepší 
zaměstnavatelnost ohrožených skupin, jimiž jsou v tomto případě matky s malými dětmi a ženy v 
předdůchodovém věku, a odbourávání genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. 
Zaměstnavatelé budou k prosazování programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže 
motivováni prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině. Ta nenásilnou formou propaguje tyto 
programy a zároveň zaměstnavatele, kteří aktivně ve svých podnicích rovné příležitosti pro rodiče 
prosazují. Projekt bude zakončen konferencí zaměřenou především na klíčové hráče na trhu práce – 
na zaměstnavatele a samozřejmě také na odbornou veřejnost. Pro matky s malými dětmi a ženy v 
předdůchodovém věku jsou připraveny vzdělávací kurzy a interaktivní webová stránka obojí zaměřené 
na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií a podnikání. K vyššímu uplatnění 
ohrožených cílových skupin na trhu práce přispějí také semináře o rovných příležitostech pro ženy a 
muže určené úřadům práce.  
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. Byl 
podán do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.2., opatření Rovné příležitosti na 
trhu práce pro ženy a muže. 
 
Cíle projektu   
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a kvalifikaci ohrožených skupin na trhu práce, zvýšit 
jejich znalosti a dovednosti v pro ženy netradičních oborech (tzv. SET oborech a podnikání) a 
podporovat rozvoj flexibilního pracovního trhu s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. 
Prostřednictvím vzdělávání a genderové senzitivizace těchto ohrožených cílových skupin, 
zaměstnavatelů a organizací prosazujících rovnost žen a mužů budou odstraňovány genderové 
stereotypy vedoucí k diskriminaci na trhu práce a tzv. skleněné zdi vznikající díky horizontální 
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segregaci na trhu práce. Projekt se zaměří především na zvyšování dovedností a znalostí v oblasti 
nových technologií (ICT) a jejich využívání pro podnikání a různé formy flexibilního pracovního 
uspořádání u ohrožených cílových skupin. Projekt probíhá v rámci Středočeského a Jihomoravského 
kraje. 

 
 
„Přála bych si, aby se víc žen pokusilo v oboru ICT nalézt obživu,“ svěřuje se v rozhovoru Lucie 
Slauková, koordinátorka společného projektu Gender Studies, o.p.s. a Sítě mateřských center s 
názvem "Společnost přátelská rodině". 
 
Síť mateřských center se spojila se společností Gender Studies, o.p.s. ve společném projektu 
"Společnost přátelská rodině". V čem spočívá jeho podstata? 
 
V dlouhodobé podpoře žen na mateřské dovolené a žen v 
předdůchodovém věku. Tyto dvě skupiny jsou totiž nejhůře 
zaměstnavatelné, nejvíce diskriminované na trhu práce. Abychom jim 
usnadnili vstup na pracovní trh, budeme pořádat semináře zaměřené na 
vzdělávání v nových technologiích. Dalším našim cílem je přimět 
zaměstnavatele, aby se zbavili předsudků vůči těmto cílovým skupinám a 
uvědomili si, že tyto ženy jsou velice pracovité a loajální. 
 
Jak konkrétně by měl projekt probíhat? 
 
V současné době, v začátcích projektu, zjišťujeme potřeby cílových skupin 
dotazníkovým šetřením. Na základě jeho výsledků společně se skupinou 
zkušených expertů sestavíme kurzy, které budou probíhat ve dvou krajích - Středočeském a 
Jihomoravském. Zároveň s tím vytváříme interaktivní webovou stránku, zaměřenou na zvýšení 
dovedností v oblasti informačních technologií (ICT) a podnikání. V polovině roku 2006 se ještě přidá 
ocenění "Společnost přátelská rodině" pro zaměstnavatele, kteří ve svých podnicích již aktivně 
prosazují rovné příležitosti pro ženy a muže. A konečně nedílnou součástí projektu budou i semináře o 
rovných příležitostech na úřadech práce. 
 
Co se od projektu očekává? Co by se po jeho ukončení mělo změnit? 
 
Doufám, že se nám podaří prolomit ledy. ICT jako obor u nás není dostatečně rozvinutý a známý. 
Řada lidí o něm má mnoho předsudků. Přála bych si, aby se po skončení projektu víc žen odvážilo 
vstoupit do těchto neznámých vod a pokusilo se v oboru ICT nalézt obživu. 
 
Proč se o ICT říká, že je to pro ženy netradiční obor?  
Na počátku éry informační společnosti panovaly optimistické představy, že nové technologie umožní 
vznik nové společnosti, ve které nebude existovat tradiční rozdělení rolí. Technologie byly považovány 
za bezpohlavní a otevřené všem. Praxe však brzy ukázala, že ICT je doménou mužů, přičemž jejich 
dominanci upevňuje jejich postavení "tvůrců". Technologie zrcadlí jejich myšlení a zájmy, a tudíž není 
"přátelská" pro ženy a specifické skupiny obyvatel (handicapovaní, příslušníci etnických menšin, staří 
lidé).  
Fenomén vyloučení žen z informační společnosti vzbuzoval od začátku 80. let zejména ve Spojených 
státech a Velké Británii živý zájem feministických i nefeministických vědců a vědkyň zkoumajících 
gender technologie a jejich vliv na celou společnost a odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím. 
U nás nejedna žena sama sebe vnímá a prezentuje jako technický antitalent. Častým důvodem jsou 
obavy ze zesměšnění, neboť její technické schopnosti bývají předem zpochybňovány. Tato 
sebeprezentace tedy často slouží jako pouhé alibi vedoucí k pasivitě. 
 
Statistiky dokládají, že v oboru ICT u nás pracuje zhruba 20% žen, to není mnoho. 
 
V současnosti u nás nemají ženy téměř žádný vliv na rozvoj a fungování ICT, což může tento sektor v 
budoucnu negativně ovlivnit. Ženy představují obrovský a dosud nevyužitý potenciál, což si již 
uvědomily země západní Evropy, Spojených států a Kanady, které začaly problém nedostatečného 
zastoupení žen v ICT řešit vládními a nevládními aktivitami, jež mají ženy do oboru přivést. Česká 
republika patří podle studie Rozvojového programu OSN a UNIFEMu mezi země, které problému 
vyloučení žen z ICT nevěnují ve svých programech informační politiky žádnou pozornost, dosud se 
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nezapojily do globálních aktivit zabývajících se zastoupením žen v ICT a nedisponují dostatkem 
relevantních dat o zastoupení žen v ICT. 
 
Je situace v ostatních evropských zemích výrazně jiná? 
 
Ne příliš, v zemích západní Evropy, Spojených státech a Kanadě pracuje v ICT 20 až 30% žen, počet 
studentek oborů ICT se pak pohybuje kolem 10%, přičemž ve Spojených státech i v Británii se zájem 
dívek o studium stále snižuje.  
ICT je považován za obor, ve kterém se "píší programy", je vůbec možné do tak složité oblasti 
vstoupit absolvováním několika seminářů? Jak chcete ženám na rodičovské dovolené dveře do 
tohoto světa otevřít? 
 
Možná stačí jen pootevřít, anebo nasměrovat. Často se ženy samy podceňují. Fenoménem, s nímž se 
denně u žen na rodičovské dovolené setkáváme, je ztráta sebevědomí. A my jim ho prostřednictvím 
našeho projektu můžeme alespoň trochu dodat.  
Ženy se nemusí a asi ani nebudou učit psát programy, ale ICT je i něco jiného. Mohou se naučit 
základy práce na počítači, jednoduchou tvorbu webu, nebo obsluhu redakčního systému již 
vytvořených stránek, práci s internetem, vyhledávání informací. Často tyto ženy totiž ani neví, jaké 
informace kde mohou najít, jakým způsobem atd. Pokusíme se jim dát základy, na kterých pak ony 
samy budou moci stavět. Ženy na rodičovské dovolené mohou pracovat z domu, přes internet, ale 
mnoho z nich tato možnost ani nenapadne. 
 
Zabýváte se i možností trvalé udržitelnosti projektu? Nebo jde pouze o projekt na přesně 
vymezené období? 
 
Doufáme, že pokud se podaří provozovat webovou stránku, bude v ní mít projekt návaznost. A i to 
může být motivace pro ženy na rodičovské dovolené. 
 
Na jakých dalších projektech se v současné době v Síti mateřských center pracuje? 
 
Síť má dlouhodobý projekt nazvaný Growing from bottom up!, který je určen k posílení sítě 
prostřednictvím regionálních setkání mateřských center. Hlavním mottem celého projektu je - "síť je 
tak silná, jak silní jsou její členové". Probíhá za velkorysé podpory holandské nadace Bernard van 
Leer. Ta podpořila i dvě celorepubliková setkání, schůzky rady a výkonného týmu Sítě a seminář 
metody Leadership Support. 
Dalším projektem je Profesionalizace Sítě - ten podporuje MPSV svým nově vyhlášeným programem 
Podpora fungující rodiny. Projekt zahrnuje poradenství a konzultace - probíhá osobní, e-mailovou 
nebo telefonickou formou podle potřeby a zájmu. Poskytujeme "know how", metodicky vedeme 
zakladatelky i provozovatelky MC, zprostředkováváme právní a účetní poradenství, pomáháme v 
komunikaci uvnitř i ven. V rámci projektu zorganizujeme každý rok minimálně dva celorepublikové 
semináře a dva v každém regionu, vždy zaměřené na aktuální témata - fundrasing, účetnictví, psaní 
grantů, komunikace… 
Síť je konečně partnerem ve dvou projektech - první je partnerství s Gender Studies, o.p.s. v projektu 
Equal - Půl na půl a v druhé řadě je partnerem firmy Tempo v projektu Dítě není handicap, který se 
začne rozjíždět v průběhu dubna. 
Související linky: 
 
Síť mateřských center - http://www.materskacentra.cz
Společnost přátelská rodině - http://www.genderstudies.cz/projekty/?x=1514608
Jak na IT - http://www.jaknait.cz/
 
Dotazovala se Kateřina Dušková 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy a ICT (Information and 
Communication Technologies) – Srpen 2005 
 
Yorkshire does IT well! 
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Yorkshire zvládá dobře informační technologie - Yorkshire does IT well! Ženy, 
které se po ukončení svých mateřských povinností rozhodnou vrátit do 
zaměstnání, se často setkávají s nedostatkem míst odpovídajících jejich 
kvalifikaci, s problémy s umístěním svých dětí či obtížnou dopravou do 
zaměstnání. Záměrem projektu Yorkshire does IT well bylo připravit skupinu žen, 
které byly delší dobu mimo běžný pracovní proces, na situace, se kterými se 
mohou setkávat při hledání práce, a naučit je praktickým dovednostem 
(počítačová gramotnost - znalost ICT), které jsou nezbytné pro nalezení trvalého 
zaměstnání. 
 

 
Město Colney Valley bylo v minulosti známým centrem zpracování vlny, které postihl citelný úpadek. 
Ženy, které v tomto průmyslu pracovaly, těžce hledaly nové uplatnění na trhu práce. Proto pro ně 
CVBS (Colney Valley Business Service) vytvořilo výcvikový kurs, jehož cílem je zlepšit jejich znalosti a 
dovednosti a zároveň jim pomoci z obtížné životní situace. Významnou částí kursu pro některé 
účastnice bylo vedení k větší sebedůvěře a vyškolení v obecných dovednostech při hledání práce 
(například psaní životopisů nebo příprava na pohovory). V odborné oblasti byly tyto osoby školeny 
především v oblasti informačních technologií, počítačové gramotnosti a na závěr tohoto 
osmitýdenního kursu jim bylo umožněno otestovat si své vědomosti a získané dovednosti v jedné z 
místních firem. 
 
 
  

 
  
 
Konkrétnější informace se mohou získat přímo u realizátora projektu: Colney Valley Business Service 
(CVBS) či přímo na webových stránkách projektu. Řadu dalších informací lze získat na webových 
stránkách DG Social Affairs and Employment, na kterých se průběžně zveřejňuje a aktualizuje velké 
množství projektů 
 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/ms/success_stories/success_stories-en.htm
 
Zdroj: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM  
(www.europeum.org/doc/materialy/rlz_kap6.pdf) 
 
 
Jitka Jindřichová
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy a ICT (Information and 
Communication Technologies) – Srpen 2005 
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Každá investice má genderový rozměr, každý ICT projekt by jej měl mít 
také! 
 

Při přípravě aktuálního čísla Zpravodaje, který se zaměřuje na projekty ICT, a 
hledání osoby, která by pracovala jak s informačními a komunikačními 
technologiemi, tak s genderovou tématikou, byla Lenka Simerská tou první, kterou 
nás napadlo oslovit. Zároveň jsme si však uvědomily, že je v České republice 
jednou z mála, kdo se snaží o efektivní „slaďování“ genderových aspektů a ICT. 

 

  
Lenka Simerská pracovala několik let v Gender Studies, o.p.s., stála u zrodu magazínu 
Feminismus.cz, podílela se na výzkumu genderových aspektů v rámci zahraničních investorů a přitom 
zůstávala v úzkém kontaktu s oblastí ICT. Právě tam se realizuje nyní – a to jako koordinátorka v 
organizaci Association for Progressive Communications a jejím programu Women's Networking 
Support Programme. 
  
 
Na jaké úrovni je počítačová gramotnost občanů ČR ve 
srovnání s ostatními zeměmi EU a jaký je její vývoj? 
  
Co se týče základních možností občanů používat počítač a 
komunikovat, jsme na tom celkem dobře. Úrovně rozvoje ICT 
(information and communication technologies) a aplikace do 
běžného života ve starých členských zemích EU ale 
nedosahujeme. Je ovšem nutno říci, že v oblastech, kde 
zaostáváme, máme velký potenciál. To se týká zejména žen. V této 
oblasti by bylo dobré zvýšit informovanost. Stále ještě nemáme 
úplné a vypovídající statistiky o rozdílech mezi muži a ženami v 
oblasti ICT. Obecně se ví, že existuje takzvaná „gender digital 
divide“ neboli „genderová digitální propast“ nebo také „genderové 
digitální rozdělení“. Znamená, že občané se dělí na ty, kdo mají 
přístup a možnost používat technologie a na ty, kdo nemají. Toto 
rozdělení jde ruku v ruce se společenskou situací jednotlivých společenských skupin. V případě 
genderu se tedy digitální propast odráží od celkového postavení žen ve společnosti, zejména 
ukazatelů v oblasti vzdělání, práce a rodiny. U nás však není prováděn dostatečný výzkum v této 
oblasti a pozornost vůči genderovým rozdílům a potřebám je v ICT na všech úrovních velmi malá. 
  
Na jaká témata by se podle vašeho názoru měli předkladatelé zaměřit, aby byly projekty pro 
cílovou skupinu užitečné?  
 
Projekty by měly podporovat témata, která jsou již řešena v oblasti postavení žen ve společnosti. ICT 
se netýká jen trhu práce i když je to samozřejmě velmi důležitá část. V posledních několika letech ICT 
proniká do všech sfér našeho života.  
 
Jaké specifické oblasti ICT považujete za nedostatečně zohledňované v České republice? 
  
Především projektů, kde by se řešila problematika genderu a ICT je stále velmi málo. Projekty 
zaměřené na ICT jsou takzvaně genderově neutrální. To znamená, že výzvy a řešitelé nedisponují 
metodikou a schopnostmi zohledňovat specifické potřeby mužů a žen a rovné příležitosti. Častý 
argument je, že pokud se jedná o projekty na vývoj infrastruktury, nedá se přece rozlišovat na ženy a 
muže. Není tomu tak, každá investice má genderová hlediska. To jak je vybudovaná infrastruktura 
například telefonních sítí nebo připojení k internetu závažně ovlivňuje možnosti různých sociálních 
skupin využívat technologie. Každý ICT projekt by proto měl mít genderový rozměr, počínaje 
zastoupením žen podílejících se na jeho řešení, přes analýzu konečných dopadů na ženy a muže, až 
po zkušené genderové poradce a poradkyně pro jednotlivá témata řešená v rámci projektu.  
 
 
 
Jaká témata byste doporučila pro projekty ICT v ČR?  
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Samozřejmě jsou potřeba projekty, které se týkají vzdělávání žen v ICT a jejich přístupu k profesím v 
této oblasti trhu práce. Ženy mají deficit ve vzdělání a zaměstnání v ICT a důvodů a aspektů k řešení 
je celá řada. Kromě toho je ale nutné věnovat se také tématům, která jsou již tradičně řešena 
ženskými organizacemi a přinést do nich rozměr ICT. Především mám na mysli násilí na ženách a 
obchod se ženami. Rozvoj internetu a multimédií v posledních letech významně ovlivnil postoje k 
násilí a změnil způsoby šíření materiálů zobrazujících násilí a také nekalých praktik obchodu se 
ženami. Toto je třeba zkoumat a zohledňovat při řešení těchto závažných společenských problémů. 
Bohužel mnoho ženských organizací nemá možnost rozvíjet své znanosti v ICT tak daleko, aby mohly 
porozumět a ovlivňovat tato rozhodnutí na politické a společenské úrovni. Používají ICT pouze ke 
komunikaci a šíření informací. 
  
Jaké konkrétní projekty, které by třeba mohly být inspirací pro ostatní, teď realizuje APC v ČR? 
  
Od září začínáme s projektem, který se věnuje středoškolačkám. Budeme pořádat besedy ve školách 
o tom, co pro ně znamenají ICT, jak je používají, na jaké narážejí problémy apod. Budou mít možnost 
se také seznámit s některými aplikacemi free and open source a dozvědět se více od profesionálek v 
oboru o tom, jaké to je pracovat v IT.  
 
APC je mezinárodní neziskovou organizací, která se pod heslem „Internet and ICTs for Social Justice 
and Development“ již přes 15 let věnuje podpoře streategického využívání informačních a 
komunikačních technologií pro lidská práva, mír, rozvoj, a ochranu životního prostředí. Women's 
Networking Support Programme (WNSP) je jedním z programů APC a usiluje o prosazování a 
efektivní používání informačních a komunikačních technologií mezi ženami a ženskými organizacemi, 
které se věnují problematice postavení žen ve společnosti, provádí výzkum, školení a zasazuje se o 
zohledňování genderové rovnosti v ICT politice. Více informací o organizaci lze najít na: 
 
http://www.apcwomen.org, http://www.apcwomen.org/gem, http://www.genderit.org, 
http://www.apc.org. 
 
 
Děkuji za rozhovor. 
 
 
Dotazovala se Alena Králíková 
 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Ženy a ICT (Information and 
Communication Technologies) – Srpen 2005 
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Pale o vudar – Otevřít dveře 
 

Občanské sdružení Slovo 21 přispívá již třetím rokem ke zvýšení vzdělanosti 
mezi Romy. V letošním roce pomocí projektu Pale o vudar – Otevřít dveře. 
Projekt letos pomohl vstupu 15 středoškoláků na různé vysoké školy v ČR. 

Zájem byl tradičně o právnické, sociální a pedagogické obory, ale Romové začnou od října 
studovat také lingvistiku nebo například ekonomii. 
 
„Cílem našeho projektu je pomoci romským 
středoškolákům určit si směr dalšího vzdělávání, tedy 
vybrat si obor, který by je zajímal a následně studenty 
kvalitně připravit k přijímacím testům a pohovorům. 
Otevřít dveře vysoké školy, tedy uspět při přijímacích 
zkouškách, však musí romští studenti již sami,“ tak 
otevírá problematiku koordinátorka projektu Martina 
Horváthová. „Romové mají stále zájem studovat vysokou 
školu. Proto jsme rádi, že máme možnost pokračovat v 
projektu díky finanční podpoře z Evropského sociálního 
fondu.“  
 
Konkrétně je projekt financován z Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2. 
 
„V letech 2004 - 2005 byly kurzy podpořeny z programu Phare 2003,“ doplňuje Martina Horvátová. „V 
té době jsme je realizovali v Ostravě, Olomouci, Plzni, Praze, Ústí n.Labem, Brně a Českých 
Budějovicích. Po zkušenostech z těchto ročníků jsme upustili od organizování kurzů v Brně, kde tato 
nabídka již existuje pod hlavičkou Pedagogické Fakulty Masarykovy Univerzity a také v Českých 
Budějovicích, kde byl akutní nedostatek Romů se zájmem o studium. Víceméně za tyto dva ročníky se 
podařilo celkem 43 studentům dosáhnout vstupu na VŠ.“ 
 
Aktivita je realizována formou bezplatných přípravných kurzů v univerzitních městech České republiky. 
 
Nejžádanější obory:  
Západočeská univerzita, FF – obor politologie  
Ostravská univerzita, PdF – spec.pedagogika, soc.prevence – resocializace, EF – veř.správa a 
region.politika  
Univerzita Palackého Olomouc, PF – právo, PdF – spec.pedagogika, lingvistika  
VŠE Praha – informatika  
Univerzita Karlova, Právnická fakulta – práva 
 
Od roku 2004 se vstup na vysoké školy podařil celkem 58 studentům, kteří se přípravných kurzů 
zúčastnili. 
 
 
Statistika projektu 
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A s jakým největším problémem se zatím při realizování kurzů muselo sdružení Slovo 21 potýkat?  
 
„Myslím si, že se informace o možnosti navštěvovat tyto kurzy nedostane úplně ke všem, kteří by ji 
rádi využili. Máme v každém z výše uvedených měst své asistenty jejichž prací je právě vyhledávat 
zájemce a nabízet jim naše kurzy. Jsou to Romové, kteří znají místní komunitu a sami jsou 
vysokoškoláky. Přesto nemohou pokrýt například celý kraj, v němž žijí. Informace tedy rozesíláme 
romským poradcům a také NNO, ale to, jestli je předají dále, nemůžeme zaručit. Dále existují kraje, 
kde objektivně nejsou ani romští středoškoláci, natož lidé, kteří by chtěli studovat vysokou školu. 
Řekla bych, ze sami romští studenti mají ještě celkově problém s tím, že si málo věří." 
 
Což platí i o studentech z majority. Co ale odlišuje ty romské? Martina Horváthová se to pokusila 
shrnout do třech bodů: 
 
1. Nemají podporu v rodině - je tím myšleno to, že sami jejich rodiče nemají přehled o možnostech 
studia a o studiu samotném - chybí tedy psychická podpora, případně to, že by jim od mala rodiče 
vštepovali důležitost vzdělání. 
2. Mají malé sebevědomí - což může souviset s tím, že si neumí představit, ze oni sami by mohli 
studovat VŠ - když člověk žije celý život jakoby „na okraji“, ztrácí velmi rychle ambice (pouze 
výjimečně silní jedinci mají opačnou reakci). 
3. Často také zmiňují jako překážku to, že rodina finančně neutáhne jejich další studium, a že musí 
začít vydělávat. 
 
Obsazenost kurzu je celkem proměnlivá a nejvíce záleží na městě, ve kterém daný kurz probíhá. 
Tradičně silné obsazení je v Ostravě a Olomouci, Ústí a Plzeň jsou v tomto směru slabší. Také záleží 
na místních komunitách. 
 
„Presto mohu říci, že o kurzy zájem je. Jde sice pouze o desítky lidí, ale i tak to znamená zvýšení 
zájmu o studium u Romů,“ uzavírá rozhovor Martina Horváthová. 
 
 
Více informací: Pale o vudar – Otevřít dveře
  
Jitka Jindřichová ve spolupráci s Martinou Horváthovou 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Rovné příležitosti jako horizontální 
téma SF – Září 2005 
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Podpora sociální integrace azylantů a cizinců v Královehradeckém kraji 
 

Diecézní charita Hradec Králové nabízí cizincům a uprchlíkům bezplatné 
vzdělávací kurzy. Tyto kurzy, bezplatné sociální a právní poradenství a také 
volnočasové aktivity pro cizince a uprchlíky realizuje Charita v rámci projektu na 
podporu sociální integrace cizinců a uprchlíků v Královéhradeckém kraji. Tento 
projekt je podpořený grantem EU z programu SROP ve výši 1,5 mil. Kč a je 

zaměřený na prioritu č. 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření č. 3.2 Podpora sociální 
integrace v regionech.  
 
Organizace rozvíjí svou činnost od 1. ledna 1992 jako přímý pokračovatel Diecézní charity, která 
působila v královéhradecké diecézi již před II. světovou válkou a po ní až do násilného přesušení její 
činnosti v 50. letech. V současné době zastřešuje síť více než dvou desítek farních a oblastních Charit 
na území královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 krajů (Královéhradecké-ho, 
Pardubického, Středočeského, Libereckého a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina). Je členem 
konfederace charitních organizací světa - Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu - 
Caritas Europa.  
 
Královéhradecká diecézní charita a její Charity provozují přes pět 
desítek charitních zařízení a projektů především v oblasti sociálních 
a zdravotních služeb - střediska domácí péče, domy pokojného stáří, 
stacionáře pro seniory, hospic, domovy pro matky s dětmi, azylové 
domy, dům na půli cesty, stacionáře pro handicapované, 
nízkoprahová centra volného času pro děti a mládež, občanské a 
sociální poradny, poradnu pro cizince a uprchlíky, projekt Adopce na 
dálku na pomoc chudým dětem v Indii a další střediska pomoci. 
 
Pomoc uprchlíkům a cizincům poskytuje v rámci sítě poraden Sdružení Česká katolická charita 
(SČKCH) od roku 1992. Spolupracuje také s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají 
uprchlíkům a cizincům, například s poradnou pro uprchlíky Praha, Centrem pro otázky migrace Praha, 
Mezinárodní organizací pro migraci, Odborem azylové a migrační politiky MV ČR, Správou 
uprchlických zařízení MV ČR, Krajskými úřady, obcemi atd.  
 
Diecézní charita působí od roku 2000 také přímo v Pobytových střediscích MV ČR pro žadatele o azyl 
v Kostelci nad Orlicí a v Seči u Chrudimi. Poskytuje zde žadatelům o azyl sociálně-právní poradenství 
a organizuje pro ně zájmové a volnočasové aktivity – řezbářskou dílnu a dílnu ručních prací. Všechny 
Charity v těchto pobytových střediscích zajišťují také služby sociálního šatníku. 
 
"Díky finanční podpoře ze Společného regionálního operačního programu může Diecézní charita 
zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb a pomoci, kterou v rámci své Poradny pro cizince a uprchlíky 
poskytuje právě už od roku 1992. V dubnu jsme například zahájili pro cizince a uprchlíky bezplatné 
vzdělávací kurzy zaměřené na výuku češtiny a práci na PC", uvedl ing. Jan Kočí, vedoucí Poradny pro 
cizince a uprchlíky při Diecézní charitě Hradec Králové. 
 
Jak bylo řečeno, poradna poskytuje cizincům a uprchlíkům sociální pomoc a právní poradenství, týká 
se to především královehradeckých klientů.  
 
Žadatelům o azyl v České republice nabízí bezplatnou pomoc při vyřizování žádosti o azyl, cizince a 
uprchlíky informuje o jejich právech a povinnostech na území ČR vyplývajících z našich zákonů a 
předpisů. Dále pro klienty organizuje volnočasové aktivity a v akutních případech poskytuje další 
materiální pomoc. 
 
"Cílem tohoto projektu a všech zmíněných aktivit je podat pomocnou ruku cizincům a uprchlíkům, kteří 
žijí v našem kraji, aby se dokázali lépe zorientovat v novém prostředí a zapojit do běžného života 
většinové společnosti," dodává ing. Kočí. 
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Zájmové a volnočasové aktivity 
 
Řezbářskou dílnu a dílnu ručních prací vedou pro obyvatele 
Pobytového střediska MV ČR pro žadatele o azyl v Kostelci nad 
Orlicí dva pracovníci pocházející z Arménie. Obě dílny jsou v 
provozu 3x týdně a výrobky z těchto dílen jsou příležitostně 
prezentovány na výstavách a dalších kulturních akcích nejen v 
regionu, ale v celé ČR.  
 
Diecézní charita Hradec Králové se také podílí a podporuje ostatní 
volnočasové a aktivity pro žadatele o azyl, například sportovní a 
kulturní akce pro dospělé a pro děti (jako jsou letní a zimní prázdninový pobyt na horách, výlety, 
kulturní představení a další akce). Dále v případě potřeby přispívá také dětem žadatelů o azyl na 
školní pomůcky i na zájmové mimoškolní aktivity. Spolupracuje také se dvěma základními školami v 
Kostelci nad Orlicí, které navštěvují děti žadatelů o azyl.  
 
Řezbářská dílna 
 
Kostelec nad Orlicí pondělí, úterý, čtvrtek 9.00 - 16.00  
 
  
Dílna ručních prací 
 
Kostelec nad Orlicí pondělí, úterý, čtvrtek 9.00 - 16.00 
 
http://www.hk.caritas.cz
 
 
Jitka Jindřichová
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Rovné příležitosti jako horizontální 
téma SF – Září 2005 
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Naším cílem je dát Romům pracovní šanci! 
 

Mezi nejvýznamnější projekty týkající se romské menšiny nejen v České republice 
patří již několik let Světový romský festival Khamoro, který veden občanským 
sdružením Slovo 21. Tato organizace se romské otázce věnuje již od svého 
založení vroce 1999 a má tedy na svém kontě řadu zkušeností. Realizuje projekty 
vzdělávací, kulturní, mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné 
informovanosti, a to nejenom v Praze, ale i v dalších krajích České republiky. Mezi 
další aktivity organizace patří i Mezinárodní setkávání romské mládeže Jdeme 

dlouhou cestou a Romská ženská skupina Manushe - Edukace, sebevědomí a emancipace. 
 
Jedním z velkých projektů, který v komplexním partnerství na národní i mezinárodní úrovni Slovo 21 
koordinuje, je také projekt Iniciativy společenství EQUAL nazvaný Podpora Romů v Praze. Jeho 
koordinátorky, Michaely Dvořákové, jsme se zeptali na strukturu projektu, jeho cíle a dosavadní 
výsledky. 
 
Slovo 21 se také věnuje podpoře úspěšné integrace cizinců na území ČR. K tomu Michaela 
Dvořáková dodává: „Musím v této souvislosti zmínit velmi úspěšný inovativní projekt Rodina odvedle – 
setkávání českých rodin a rodin cizinců, Bulletin Slovo pro cizince a o cizincích hodiny multikulturní 
výchovy Žijí vedle nás.“
  
Co vedlo tvou organizaci spolu s partnery k předložení projektu s názvem Podpora Romů v 
Praze v oblasti vzdělávání a zaměstnávání?  
 
Jedním z hlavních témat posledního kola programu iniciativy společenství EQUAL je podpora 
celoživotního učení a postupů umožňujících vyloučeným komunitám rovnoprávný přístup na trh práce. 
Vzhledem k tomu, že Občanské sdružení Slovo 21 se dlouhodobě věnuje romské otázce a zná dobře 
především situaci pražských Romů, rozhodli jsme se předložit projekt Podpora Romů v Praze, jehož 
hlavním cílem je objevit dosud skryté příležitosti a dát novým komplexním způsobem pracovní šanci 
těm Romům, kteří se chtějí vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci a najít si zaměstnání.  
 
K realizaci projektu jsme přizvali pět pražských partnerů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a jež 
mají v rámci projektu svou specifickou úlohu. Patří mezi ně hlavní město Praha, Občanské sdružení 
Romea, Občanské sdružení R-Mosty, Základní škola v Praze 3 a Úřad městské části v Praze 3. 
Vzhledem k tomu, že program EQUAL má mezinárodní charakter a jedním z jeho principů je 
spolupráce mezi jednotlivými evropskými zeměmi, byli do projektu přizváni také dva zahraniční 
partneři. Portugalský partner - Município de Coimbra (Město Coimbra) - realizuje zajímavý projekt 
vesničky, která je jakousi přestupní stanicí pro Romy ze sociálně slabšího prostředí, jenž zde rok nebo 
dva žijí a poté se začlení do běžného života města Coimbra. Slovinský partner Regional Development 
Agency Mura zaměřil své aktivity na vytvoření statutu romských mentorů (obdoby romských poradců v 
ČR) a vytvoření Romského vzdělávacího centra. 
  
Jaká jsou základní východiska projektu?  
 
Vzájemně propojené aktivity všech zúčastněných partnerů si kladou za cíl odstranit diskriminaci a 
nerovnosti na trhu práce, jimž je romská komunita vystavena, a jsou určeny Romům všech věkových 
kategorií. 
 
Výsledkem všech našich snah a aktivit by mělo být zvýšení zaměstnanosti Romů v Praze. Na závěr 
projektu mj. vypracujeme na základě dosažených poznatků a zkušeností ve spolupráci se všemi 
partnery studii navrhující dosud chybějící inovativní model vzdělávání a zaměstnávání tak, aby se dal 
použít i v jiných městech, krajích či celé republice, případně i v dalších státech Evropské unie. 
  
Do jaké míry se vedle priority etnické zaměřujete na genderové aspekty politiky rovných 
příležitostí?  
 
Projekt je nastaven tak, aby pokryl všechny kategorie pražských Romů. Jsou v něm specifické aktivity 
pro žáky základních škol, romské středoškoláky, zájemce o práci v médiích, nezaměstnané Romy, 
dospělé s nedokončeným základním vzděláním, ale i pro zaměstnané, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.  
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Jednou ze skupin, kterým je věnována velká pozornost, jsou romské ženy a dívky. Na základě 
zkušeností, zejména z Romské ženské skupiny Manushe, jsme zjistili, že romské ženy jsou na trhu 
práce diskriminovány více než ostatní. Proto jsou některé aktivity projektu věnovány výhradně jim. Jde 
například o dlouhodobý program Slova 21 pro romské ženy s názvem „Ženy to umí“, který zahrnuje 
výuku angličtiny, počítačové kurzy a motivační kurzy, nebo Dílna romských žen, kterou pořádají R-
Mosty. 
  
Co vše se dosud v projektu podařilo realizovat? Setkali jste se v průběhu projektu s problémy - 
ať už obsahovými nebo formálními, které jste nečekali?  
 
Z již zrealizovaných aktivit bych ráda zmínila úspěšné přípravné kurzy na přijetí na střední školy pro 
romské žáky základních škol a přípravné kurzy na vysokou školu pro romské středoškoláky, které 
pořádalo Slovo 21 stejně jako kurzy práce s počítačem a kurzy angličtiny pro romské ženy.  
 
Určitě je třeba zmínit aktivity organizace Romea: otevření Internetového centra pro romské uchazeče 
o práci v Moravské ulici 43 v Praze 2 a spuštění Internetové burzy práce, která by se měla stát 
účinnou cestou, jak napomoci rychlému hledání pracovního uplatnění. Od března 2006 Romea také 
vede vzdělávání mladých talentovaných Romů pro práci v mediální oblasti, kteří po jeho absolvování 
získají osvědčení Ministerstva školství.  
 
Hlavní město Praha oslovuje potenciální pražské zaměstnavatele, pracuje s malými romskými 
neziskovými organizacemi a pořádá bezplatné kurzy zvyšování kvalifikace pro pražské Romy. Mezi již 
realizované patří například kurzy práce na počítači, rekvalifikační kurz pro svářeče, řidičský kurz na 
nákladní automobily atp. 
 
Občanské sdružení R - Mosty pracuje především na přípravě romské mládeže a romských žen na 
vstup na trh práce. Romská mládež absolvuje sérii workshopů, přednášek a exkurzí na vyšších 
stupních škol i na pracovištích. R-Mosty pořádají také Dílnu romských žen, kde se mohou ženy 
zdokonalit v tradičních i nových řemeslech a naučit se dovednostem, které jim pomohou při vstupu na 
trh práce.  
 
Úřad městské části Praha 3 se snaží zlepšit profesní motivaci romských žáků tak, aby se v budoucnu 
zvýšila jejich šance na uplatnění se na trhu práce. Činí tak prostřednictvím motivačních soustředění 
pro romské žáky 7. a 8. ročníků ZŠ zaměřených na získávání sociálních dovedností a motivaci ke 
vstupu na pracovní trh nebo k dalšímu studiu.  
 
Základní škola v Praze 3 postupně vytvořila komplexní výchovně vzdělávací program pro žáky z 
odlišného sociokulturního prostředí a v současné době intenzivně pracuje na vytvoření osnov pro 
kurzy na dokončení základního vzdělání pro dospělé. 
 
Bohužel jsme se při realizaci projektu setkali s problémy ze strany Řídícího orgánu, kterým je pro ČR 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dochází k velkému zpožďování schvalování průběžných zpráv a 
plateb, což je při takto rosáhlém projektu s mnoha rozběhnutými aktivitami a sedmi partnery opravdu 
tvrdým oříškem. Vzhledem k tomu, že se s tímto problémem potýkají i ostatní příjemci grantu, založili 
jsme Výbor příjemců, který se průběžně snaží situaci řešit, a věříme, že zajímavé projekty nebudou 
ohroženy. 
 
  
Dotazovala se Alena Králíková
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Rovné příležitosti jako horizontální 
téma SF – Září 2005 
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Jablunkovské ženy 
 

Již tři měsíce je v Jablunkově na Bělé v provozu dílna zaměstnávající 
deset převážně jablunkovských žen. Tato dílna vznikla v rámci projektu 
Jablunkovské ženy, který je dílem občanského sdružení Beskydská tvorba 
a není inspirován žádným příkladem ze zahraničí či z domova, jde o 
naprosto originální projekt, přímo zaměřený na daný region. Smyslem 
projektu je zapojit do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané 

ženy v předdůchodovém věku, které v Moravskoslezském regionu nacházejí práci jen velmi 
obtížně.  
 
Dalším z cílů projektu je pomoci vzkříšení řemesel v Jablunkově. Toto město bylo v historii řemesly 
proslulé a dnes, kdy je – jako řadu dalších měst v republice – zaplavily levné nekvalitní výrobky, si 
mnoho lidí ani neuvědomuje jeho dávnou slávu. 
 
Místní „gorole“, obyvatelé v rámci České 
republiky snad jazykově a kulturně 
nejvýraznější oblasti, postupně začali ztrácet 
povědomí o své vlastní identitě. Tato kulturní 
asimilace, alespoň co se odívání týče, 
kulminovala v období po převratu, v době 
masivních nákupů na polských trzích a 
expanze levného asijského zboží. Řemesla se 
v průmyslové části  Těšínského Slezska 
netěší takové podpoře společnosti jako v 
sousedním nepřetechnizovaném Polsku a je 
tedy stále těžší hledat kořeny svébytné kultury 
a uvážlivě je spojovat s potřebami současnost.  
 
Naštěstí původní kultura přežila jako folklór a 
je tedy stále na co navazovat. Smyslem 
projektu Jablunkovské ženy je vyhledávat zkušenosti, pracovní postupy, materiály, zkrátka vše, co 
nám zanechali naši předci a pokoušet se znovu realizovat vše, co má užitek a je prodejné. 
 
Dělba práce dospěla tak daleko, že úzká specializace jedince spotřebuje takřka veškerou jeho 
energii, kterou by jinak bylo možno použít k vlastní tvorbě, nacházení nových cest nejenom v práci, ale 
také v přístupu ke kvalitě prožitého života, k vytváření vlastního názoru a životního stylu. Možná že 
právě v důsledku specializace rostou mzdy, rostou ale také nároky a spotřeba všeho. Jídlem počínaje, 
módním oblečením konče. 
 
„Dílna na Bělé si klade za cíl oslovit svými výrobky ty zákazníky, kteří hledají kvalitu a navíc se v 
odívání snaží podtrhnout svoji individualitu. Nabízí kvalitně zpracované lněné i polobavlněné výrobky, 
klasické gorolské košile i jejich barevné varianty, ale i lněné kalhoty, šaty, určené k běžnému použití, 
kabelky, pánské kabely, vlněné svetry či ponožky vhodné například i jako dárky,“ upřesňuje 
koordinátor projektu Petr Turoň. „Dílna šije i na zakázku, mj. lidové kroje. Sortiment produktů by 
chtěla dílna dále rozšířit o výrobky z keramiky.“ 
 
Sdružení Beskydská tvorba uzavřelo s Muzeem Těšínska dohodu o spolupráci, jejímž cílem je vytvořit 
ochrannou známku a tu podporovat. Veškeré výrobky vytvořené z tradičních materiálů a 
tradičními postupy nesou tedy pečeť s označením ORIGINAL TESSINENSIS. 
 
„V současné době má dílna deset zaměstnankyň a ze strany žen je o práci v rámci projektu velký 
zájem, teď máme výběrové kolo na dalších deset pracovních míst, na něž se přihlásilo přes 40 
zájemkyň. Zaměstnáváme nad 50% zdravotně postižených žen, abychom své výrobky mohli nabízet 
firmám v rámci náhradního plnění.“ 
 
Projekt „Jablunkovské ženy“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky. Na jeho financování se taktéž podílí město Jablunkov, které pro 
jeho účely schválilo dotaci na mzdy v celkové výši 810.000,- Kč. Město Jablunkov jako jeden z 
partnerů projektu dále významně pomáhá při jeho realizaci, například zapůjčením stánků na 
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Jablunkovský jarmark a Gorolski swięto. Sdružení Beskydská tvorba v realizaci tohoto projektu 
významně pomáhají taktéž další partneři, a to OS Trianon a Charita Jablunkov. 
„Administrativních roblémů, s nimiž se potýkáme, prozatím není mnoho. Komunikace s 
poskytovatelem MPSaV je dobrá, pouze se prodlužuje doba, za kterou poskytovatel reaguje na 
monitorovací zprávu a "proplácí"  naše výdaje, což nás staví před nepříjemný fakt nedostatku 
finančních prostředků,“ dodává na závěr Petr Turoň. 
 
 
  
Jitka Jindřichová ve spolupráci s Petrem Turoněm 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Podpora rovných příležitostí žen a 
mužů na trhu práce – Říjen 2005 
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Rovné příležitosti představují nejen horizontální prioritu celé škály 
opatření 

 
V Opatření 2.2 OP RLZ jsou klíčovým tématem řady projektů, z nichž mnohé již 
byly v regionech České republiky zahájeny. Současnou situaci, ale i výhledy do 
budoucna a očekávání od projektů, v rozhovoru komplexně zhodnotil Tomáš 
Hobza, který je v implementační struktuře OP RLZ odpovědným pracovníkem 
právě pro toto opatření. 
 

 
 
Jak hodnotíte současný stav realizace projektů podpořených v rámci Opatření 2.2 OP RLZ? 
 
Nejprve je vhodné říci, že Opatření 2.2 OP RLZ je realizováno formou nadregionálního grantového 
schématu (GS), kde roli tzv. Konečného příjemce plní odbor trhu práce MPSV ČR. Na toto schéma 
bylo alokováno cca 314 mil. Kč; již byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu 
z OP RLZ. Zájem ze strany předkladatelů projektů byl opravdu značný, dokazuje to i počet 
předložených žádostí - v  obou výzvách jich bylo předloženo 161 za cca 1,07 mld. Kč. Zatím byla 
uzavřena pouze první výzva, kde bylo k realizaci vybráno ze 74 žádostí 26 za bezmála 170 mil. Kč. Ve 
druhé výzvě bylo předloženo 87 žádostí; v současnosti se dokončuje hodnotící proces výběru. 
Troufám si říci, že celá částka alokovaná na toto GS bude pokryta smlouvami.  
 
Z výše řečeného je patrné, že velká část projektů předložených v první výzvě nebyla k realizaci 
vybrána; mnohé nedosahovaly kvality, která by splňovala možnosti realizace. V tuto chvíli již můžeme 
říci, že projekty ve druhé výzvě byly z hlediska kvality lepší.  
 
Spektrum předložených projektů je velmi rozdílné: od amatérského zpracování tzv. „dobrého úmyslu“ 
až po profesionální projekty zpracované na zakázku často však neodrážející potřeby žadatele a 
zejména cílové skupiny. Všeobecně byla velkým problémem obecnost navrhovaných aktivit a 
nadsazenost cílů projektu vyplývají z neznalosti prostředí a nezkušenosti žadatelů. Další častou 
chybou bylo nesprávné nastavení výše spolufinancování z vlastních zdrojů či zahrnutí některých 
neuznatelných položek mezi uznatelné. 
 
Většina vybraných projektů začala být realizována během 1. pololetí 2006; vzhledem k tomu zatím 
není možné plně zhodnotit jejich úspěšnost. Teprve ve výroční zprávě za rok 2006 budeme moci 
čerpání prostředků zhodnotit lépe. 
 
Jaké cíle sledují projekty podpořené v rámci Opatření 2.2? 
 
Projekty musí samozřejmě sledovat cíle uvedené ve výzvě, tj. prosazování rovných příležitostí pro 
ženy a muže na trhu práce, což je globální cíl opatření 2.2, a dále cíle specifické jako odstraňování 
nerovnosti obou pohlaví a naplňování principu rovnosti žen a mužů v praxi, vytváření podmínek pro 
zvýšení účasti žen na trhu práce, prevence dlouhodobé nezaměstnanosti žen apod. 
 
Můžete jmenovat ty, jež podle Vašeho názoru uchopily své téma inovativně, vypracovávají 
nebo implementují zajímavé postupy a obecně se jim daří? 
 
Mezi 26 realizovanými projekty jsou určitě ty hodné zmínky. Myslím, že již byl prezentován projekt 
Beskydské tvorby „Jablunkovské ženy“ nebo projekt Impulsu Třebíč „Rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace žen se zaměřením na získání praxe“. 
 
Proto jsem vybral jiný, který mě zaujal: „Žena – bezpečí s novou tváří pro město“.  Jeho cílem je 
odstranit diskriminaci a změnit postavení ženy-strážnice městské policie ve vztahu k mužům-
strážníkům a vůbec celé občanské společnosti. Jedná se o pilotní projekt, kde jsou ženy vedeny k 
osvojení si potřebných znalostí a dovedností k výkonu činnosti strážnice městské policie, se 
specializací na řešení domácího násilí a krizových situací. Samotný vzdělávací program je sestaven 
ze dvou rekvalifikačních kurzů a individuální práce s klientkami. Na jeho realizaci se podílejí odborníci 
z různých oblastí – právníci, psychoterapeutové, lékaři, bezpečnostní a krizoví manažeři, odborníci v 
oblasti vyjednávání apod. 
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Jakým bariérám realizátoři v průběhu projektů nejvíce čelí? 
 
Rozlišil bych dva druhy bariér: administrativní a realizační. V oblasti administrativní se denně 
setkáváme s tím, že realizátoři projektů důkladně neznají metodické dokumenty, v nichž je třeba se 
pro realizaci projektů orientovat. Může dojít k mylnému vyplnění zprávy zpracované spolu se žádostí o 
platbu; zbytečně se pak zdrží peníze na projekt. Je nutno podotknout, že s každou další zprávou a 
žádostí o platbu se žadatelé snaží chyby minimalizovat. 
  
V průběhu samotné realizace projektu může dojít např. k nedostatku zájmu klientů o projekt, čímž by 
nedošlo k naplnění monitorovacích indikátorů, jež jsou závazné. V žádosti o finanční podporu je 
podmínkou zpracovat podrobnou analýzu cílových skupin projektu, ne vždy je však tato analýza 
zpracována na takové úrovni, aby potenciální rizika odhalila na samém počátku a revidovala je. 
 
Jsou nějaké cílové skupiny nebo činnosti, jimž se nevěnuje dostatek projektů? Proč tomu tak 
podle Vás je? 
 
Určitě je potřeba věnovat dostatek projektů ženám, které se vracejí do zaměstnání např. po mateřské 
dovolené, v jejímž průběhu ztrácejí kontakt s trhem práce. Pokud projekty s touto cílovou skupinou 
pracují formou vzdělávání a následnou pracovní praxí, kde si klientky projektu opět osvojí pracovní 
návyky v zaměstnání, a zároveň vytvářejí pracovní místa nebo klientkám pomáhají najít zaměstnání, 
mají určitě smysl. Hodně projektů z první výzvy s touto cílovou skupinou pracuje, ovšem většina jen v 
oblasti vzdělávání bez jakékoliv pracovní praxe. 
 
Další ohroženou skupinou, které se projekty nevěnují dostatečně, jsou dlouhodobě nezaměstnané 
ženy, zejména ve věku nad 50 let. Pokud žena celý život pracovala v jednom odvětví a u jednoho 
zaměstnavatele a ten poté prošel např. restrukturalizací, což mohlo znamenat velké propouštění 
zaměstnanců, je potřeba tuto ženu „vrátit“ na trh práce např. rekvalifikací na jiný obor. Vzhledem k 
tomu, že dnes je důraz kladen i na znalosti IT, měly by kurzy výpočetní techniky být součástí většiny 
projektů. Osobně bych preferoval projekty, které nabízejí možnost přípravy klientky na získání 
certifikátu ECDL. 
 
Spousta projektů napříč opatřeními, které máme v gesci, klienty jen různě proškolí, vzdělává, 
rekvalifikuje apod.; ti pak ale zůstávají dál v evidenci úřadů práce. Proto je dobré, když projekty 
podporují i tvorbu pracovních míst, udržitelnost ohrožených pracovních míst nebo pracovní praxi pro 
získání pracovních návyků, které člověk dlouhodobě bez práce ztrácí. Konkrétně v tomto opatření 
určitě chybí projekty podporující rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou nebo 
tvorbu pracovních míst vytvářením mikrojeslí a mikroškolek. 
 
Je projektům podle Vašeho názoru věnována dostatečná mediální pozornost a dokáží oslovit 
cílové skupiny? 
 
Obecně je všem projektům věnována nedostatečná mediální pozornost. Je to zřejmě dáno tím, že 
realizace projektů v rámci OP RLZ  započala poměrně nedávno a pro média - a nejen pro ně - to je 
něco nového. Na druhou stranu se nelze věnovat všem realizovaným projektům, protože jen gesci 
SSZ MPSV je nakontrahováno něco kolem jednoho tisíce projektů. 
  
Mě osobně oslovil pořad s názvem „Nemám práci“, který vysílá Česká televize a kde byly v některých 
dílech představeny projekty financované z ESF. Taková mediální pozornost alespoň u projektů, jež 
jsou inovativní, by byla v našich médiích na místě. 
 
Realizátoři sami se zavázali propagovat své projekty např. na internetových stránkách, letáky, plakáty, 
různými propagačními předměty, informačními semináři apod.  
 
Samozřejmě i samotné subjekty implementační struktury OP RLZ, tj. Řídící orgán, Zprostředkující 
subjekty a Koneční příjemci, se snaží ESF propagovat, pořádají informační semináře a tiskové 
konference, zveřejňují inzeráty o vyhlášených výzvách apod. 
 
Věřím, že v příštím programovém období 2007-2013 bude ze stran médií věnována větší pozornost 
ESF a samotným projektům také. 
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Jaká doporučení - například co se týká témat, cílových skupin, ale i strategických postupů - 
byste realizátorům projektů dal do budoucna a dalších projektů? 
 
S jistotou mohu říci jedno - v tomto programovém období již žádné další výzvy v opatření 2.2 
nebudou, realizátoři proto musí počkat na další programové období 2007-2013, kde bude v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost opatření (nebo dle nového – oblast podpory) 
velmi podobné tomu dnešnímu. Již nyní si mohou návrh nového programového dokumentu všichni 
přečíst na oficiálních stránkách ESF (www.esfcr.cz). 
  
Předkladatelé projektů v tomto opatření by se určitě měli více zaměřit na již zmíněnou podporu 
rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobrou nebo na částečný pracovní úvazek, 
což jistě ocení zejména ženy s malými dětmi. 
 
 
Děkuji. 
 
 
  
Dotazovala se Alena Králíková
 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Podpora rovných příležitostí žen a 
mužů na trhu práce – Říjen 2005 
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InBáze Berkat 
 

Občanské sdružení Berkat otevřelo v květnu 2006 komunitní centrum pro 
uprchlíky, migranty - cizince různých druhů pobytu. Zahájil se tak projekt 
InBáze, který si klade za cíl vzdělávání a další podporu při vstupu na trh práce 
cizincům žijícím v Praze. Součástí služeb komunitního centra je široká škála 
komunitních aktivit, psychosociální péče a poradenství nutné k úspěšné a 
přátelské integraci cizinců do české společnosti. Komunitní centrum InBáze, 
které je prvním takovým zařízením svého druhu v Praze, zároveň slouží jako 
otevřený prostor pro setkávání cizinců, příslušníků etnických menšin a české 

veřejnosti. Spolupartnerem Berkatu v projektu InBáze je o. s. Centrum pro otázky migrace 
(COM).  
 
Jako podporu při vstupu na trh práce jsou v komunitním centru poskytovány vzdělávací kursy českého 
jazyka a PC kursy pro začátečníky i pokročilé. Cizincům se zájmem o rekvalifikaci je vypracován 
individuální rekvalifikační plán a následně zaplacen rekvalifikační kurs s akreditací MŠMT. 
  
„Prakticky již při otevření centra se začali přihlašovat zájemci do kurzu Českého jazyka. Během 
prvního týdne byly kurzy téměř obsazené. V průběhu května se pak přihlásilo dalších čtyřicet zájemců, 
které vedeme jako náhradníky a budeme je zařazovat průběžně,“ hodnotí první zkušenosti vedoucí 
propagace František Kostlán. „Stejná situace byla i s kurzy PC. Otevřeli jsme celkem tři s tím, že 
jeden byl zajištěn dobrovolníkem. Největší zájem je samozřejmě o práci s internetem, v učebně centra 
jsou k dispozici 3 počítače, na nichž mají zájemci ve vyhrazené době i volný přístup k internetu, 
například k vyhledávání rekvalifikačních kurzů a nabídek práce. O jazykové kurzy i kurzy PC v InBazi 
je velký zájem, snažíme se zajistit další v rámci dobrovolnického centra. Přes léto na kurz Základy IT 
navazál kurz IT pro pokročilé a kurzy angličtiny.“ 
 
Dobrovolnické centrum InBáze účastníkům vzdělávacích i rekvalifikačních kursů poskytuje 
dlouhodobou individuální podporu, která by jim měla umožnit úspěšně projít celým vzdělávacím 
procesem a následným hledáním zaměstnání. Zajišťuje také spolupráci s celými rodinami a kromě 
doprovázení při jednání na úřadech je schopno poskytnout např. také doučování školou povinné 
mládeže a dětí příchozích migrantů. 
 
„Doposud byl projeven zájem o kurzy především v těchto 
oborech: kadeřnice, instalatér, počítačová grafika, masáže, 
hostinská činnost, reklamní fotografie. Se zájemci dále 
jednáme - výsledkem společné práce by mělo být nalezení 
příslušného akreditovaného kurzu odpovídajícího zájmu a 
potřebě dotyčného zájemce a zajištění podmínek k 
úspěšnému absolvování tohoto kurzu,“ upřesňuje František 
Kostlán. „Po ukončení rekvalifikačních kursů chystáme pro 
příchozí (cizince) individuální podporu a pomoc při hledání 
zaměstnání – zde bude důležitá role dobrovolníků. V případě 
zájmu pomáháme s vyhledáváním informací či s kontaktováním potenciálního zaměstnavatele. Při 
zajišťování těchto služeb spolupracujeme s právním a sociálním konzultantem.“ 
 
Poradenské služby - sociální a právní poradenství, individuální psychoterapeutickou péči zajišťuje 
partnerská organizace Centrum pro otázky migrace. Do komunitního centra pravidelně dochází 
zkušený sociální pracovník, který poskytuje individuální konzultace příchozím. Právník pomáhá řešit 
klientům problémy s pobytem v ČR, s azylovou procedurou, se slučováním rodin a získáváním 
dokumentů potřebných k životu v ČR či se zapojením na trh práce. 
 
Berkat a COM dále společně vedou multikulturní svépomocné skupiny KRUHY – dvě ženské a jednu 
mužskou.  
„Setkávání multikulturních skupin je osvědčeným způsobem komunitní a integrační aktivity, při níž 
sdílejí a pomáhají řešit své problémy jak příchozí migranti, tak účastníci skupin z řad české veřejnosti,“ 
dodává František Kostlán. „Naším cílem je hlavně vytvořit InBázi jako otevřený prostor, který bude 
nejen poskytovat vzdělávání a další podporu při vstup na trh práce a integraci do české společnosti 
migrantům žijícím v Praze, ale bude také sloužit jako přátelské místo pro setkávání všech, kteří se 
chtějí navzájem poznávat.“ 
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Součástí komunitních aktivit v projektu InBáze jsou také např. provoz šicí dílny, pravidelné hlídání dětí 
v dětském koutku, rozvoj ethnocateringu (zajišťování občerstvení výrobky tradiční kuchyně různých 
zemí), knihovna a čítárna časopisů. 
Berkat rozšiřuje i své dosavadní projekty, které realizuje v Čečensku (komunitní Centrum pro rodinu) a 
v Afghánistánu (Happy Flying Carpets - svépomocné ženské šicí dílny, Zdravé oči pro Afghánistán – 
podpora očního lékařství v Afghánistánu a bezplatná transplantace očních rohovek pro nejchudší 
pacienty). 
 
Projekt InBáze je spolufinancován Evropským sociálním fondem, konkrétně Jednotným programovým 
dokumentem pro cíl 3, opatřením 7.2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených 
sociální exkluzí. 
 
 
Kontakt 
 
Parisa Zargari, vedoucí komunitního centra InBáze 
e-mail: zargari@seznam.cz, Gsm: +420 739 037 353, tel/fax: +420 224 941 415, www.berkat.cz
 
František Kostlán, o.s. Berkat a InBáze, propagace 
e-mail: kostlan@berkat.cz, Gsm: +420 732 18 96 51, tel./fax: +420 224 941 415, www.berkat.cz
 
 
 
Jitka Jindřichová ve spolupráci s Františkem Kostlánem 
 
 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Evropský rok rovných příležitostí 
pro všechny – Listopad 2005 
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Magdala 
 

Cílem pojektu Magdala je pomoci  těm, kdo byli zotročeni a zbaveni své vlastní 
vůle o sobě rozhodovat, znovu nalézt vlastní důstojnost a svobodu, převzít 
plnou zodpovědnost za svůj další život. Díky rozsáhlé síti charitních zařízení a 
profesionalitě pracovníků Česká katolická charita zajišťuje na území celé ČR 
prostřednictvím koordinačního centra krizovou a následnou pomoc těm, kdo 
zažili násilí v rodině nebo se stali obětí obchodování s lidmi a nucené 
prostituce. Sídlem Koordinačního centra je Arcidiecézní charita Praha. 

 
Magdala se právě zaměřuje na pomoc ženám, které provozují prostituci a pomáhá jim při návratu k 
běžnému životu. Poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a 
smysluplným životem a zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. 
 
Cílem není klientce navrhovat různá řešení její situace, ale především jí naslouchat, doprovázet ji 
a podporovat v samostatném rozhodování. Veškeré služby jsou dostupné, nízkoprahové a co 
nejkomplexnější. Ženám a jejich dětem je poskytována pomoc v jejich tíživé životní situaci 
prostřednictvím osobní asistence. 
 
„Pokud se klientka rozhodne, jsme schopni ji podpořit i pomoci jí, můžeme ji doprovodit či zajistit 
kontakty jak na úřady, tak na policii či další odborníky (např. právníci, lékaři, tlumočníci, psychologové, 
speciální pedagogové atd.), kteří s námi spolupracují,“ vyvětluje koordinátorka projektu Magdala 
Jindřiška Krpálková. „Pro každou klientku, která se na nás obrátí, spolu s ní připravujeme  krok za 
krokem počínaje vstupním rozhovorem  individuální plán. Podle tohoto plánu postupujeme při řešení 
její tíživé životní situace. Tento plán vždy aktuálně měníme podle situace, potřeb a vůle klientky. Měl 
by vést k samostatnému a plnohodnotnému životu, k odpovědnému rodičovství, k rovnoprávnému 
začlenění do společnosti.“ 
 
Klientkám je poskytováno nejen osobní  poradenství, nebo mohou využít možnosti 
anonymního kontaktu s linkou telefonické pomoci. Linka je nepřetržitá profesionální 
klasická linka důvěry, její pracovníci jsou zapojeni do projektu Magdala a plně 
informováni o problematice domácího násilí, sexuálního násilí, obchodu s lidmi. Na této 
lince se dívky mohou také dovědět jak vyjíždět do ciziny bezpečně a jak se zachovat, 
má – li někdo podezření, že došlo k obchodování s lidmi nebo že někde dochází k 
domácímu násilí či k týrání a zanedbávání dítěte. S linkou je možné domluvit i 
rozhovor v cizích jazycích ( kromě ruštiny a světových jazyků též čínština či vietnamština). 
 
Linka pomoci Magdala: + 420 737 234 078 
 
„Všem ženám, které se ocitly v těžké životní situaci, nabízíme radu, pomoc a otevřené přijetí. Naše 
nabídky jsou anonymní a dobrovolné,“ dodává Jindřiška Krpálková.  
 
Terénní pracovníci Charity pravidelně vycházejí do míst, kde se pohybují ženy v prostituci a vstupují 
také do erotických klubů s nabídkou služeb projektu Magdala. Cílem je nejen poskytnout co 
největšímu počtu osob v prostituci informace o obchodování s lidmi a nucení k prostituci, 
nabídnout dobré podmínky k rozhodnutí odejít z tohoto zhoubného lidský život devastujícího prostředí, 
účinně podpořit ženy a jejich děti, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem, ale i chránit 
obecné zdraví, přispívat k snižování rizik šíření nebezpečných nakažlivých pohlavních chorob, a to 
především viru HIV. 
 
Magadala se snaží bojovat s hrozbou obchodování s lidmi a jejími důsledky i pomocí prevence. 
 
Preventivní činnost nám také objasňuje koordinátorka projektu. 
„Zkušené pracovnice projektu Magdala se věnují přednáškovým programům a besedám k tematům 
domácího násilí, sexuálního násilí, k genderové problematice, k zdravotním problémům, k rizikům 
promiskuitního života či rizikům spojeným se sexuálním průmyslem - sexuálně přenosným chorobám. 
Navštěvují všechny druhy i stupně škol, zařízení Ministerstva vnitra pro migranty, církevní sbory a 
farnosti i  další organizace, aby informovaly o jevech domácího násilí, sexuálního násilí,  moderního 
otroctví a jeho formách a možné pomoci.“  
 

 26



Poradna dále zajišťuje rekvalifikační kurzy ( práce na PC, jazykové kurzy, pro cizinky kurzy češtiny, 
kurz šití, kuchařský, apod.),motivační kurzy pro posílení sebevědomí, sebepřijetí, dlouhodobou 
psychoterapii, nabídku duchovního provázení, podporu při hledání bydlení a nového pracovního 
uplatnění a podporu a pomoc při jednáních u soudu či při vydávání svědectví policii. 
 
Spolupráce
Česká katolická charita spolupracuje na evropské i celosvětové úrovni s organizacemi působícími v 
oblasti pomoci obětem obchodování, je   významným partnerem  křesťanských organizací v Evropě v 
rámci projektů CAT a COATNET (Christian action against trafficking – křesťanská akce proti 
obchodování s lidmi), zaštítěnými Evropskou komisí a Caritas Europa.  
 
Podílí se na přípravě společného mezinárodního projektu proti obchodování s lidmi s Evropskou 
ženskou lobby. A ve spolupráci s mezinárodní organizací pro migraci - IOM, zprostředkovává také 
cizinkám návrat do země původu. 
 
Jihomoravská část projektu Magdala je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 
Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2 - Podpora 
sociální integrace v regionech. 
 
Kontakt 
Projekt Magdala, Koordinační centrum, ADCH Praha, Londýnská 44, Praha 2, 120 00. 
Tel. : 00420 736 764 706, 00420 603 588 440 
 
Koordinátorka: Jindřiška Krpálková 
e-mail: krpalkova@caritas.cz
 
projekt: www.magdala.cz
web: www.caritas.cz/, www.koordona.cz/
 
 
 
Jitka Jindřichová 
 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Evropský rok rovných příležitostí 
pro všechny – Listopad 2005 
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“Ženy to umí” – kurzy pro romské ženy 
 

Hledáte zaměstnání? Jste nespokojena se svým zaměstnáním? Chcete 
udělat něco sama pro sebe?... Těmito hesly se snaží Občanské sdružení 
Slovo 21 přilákat zájemkyně na kurzy angličtiny, které probíhají v rámci 
programu zaměřeného na vzdělávání a zaměstnávání Romů v Praze. Na 
celkovém projektu se podílí občanské sdružení Slovo 21, hlavní město 

Praha, občanské sdružení R-Mosty, občanské sdružení ROMEA, Úřad městské části Praha 3 a 
Základní škola Havlíčkovo náměstí v Praze. 
 
Slovo 21 uspořádalo pro romské uchazeče zdarma přípravné kurzy pro přijetí na střední školy a kurzy 
přípravy na vysoké školy pro romské uchazeče. Dlouhodobý program pro romské ženy s názvem 
„Ženy to umí“ zahrnuje výuku angličtiny, počítačové kurzy a motivační kurzy a potrvá od roku 2006 
do roku 2008 a jeho cílem je vylepší jejich pozic na trhu práce. 
 
S angličtinou do zaměstnání
Angličtina se stává jedním ze základních požadavků 
zaměstnavatelů na zaměstnance. Kurzy mají umožnit 
romským ženám získat znalost jazyka a tím vyrovnat jejich 
šance při hledání zaměstnání, případně, pokud jsou účastnice 
již zaměstnané, posílit jejich pozici v zaměstnání. 
 
V první polovině roku 2006 byl realizován první kurz 
anglického jazyka určeným romským ženám z Prahy. Úspěšně 
ho dokončilo 8 žen. 
 
V současnosti běží další dva kurzy, oba zaměřené na 
začátečnice. Lektorsky je zajišťuje renomovaná jazyková škola 
Caledonian School. Kurzy jsou plně obsazeny a dochází do 
nich celkem 24 romských žen. 
 
Motivační workshopy
Jako další část projektu proběhnou ještě dva motivační workshopy. První z nich je připravován na 
listopad 2006. 
 
Workshop zahrnuje trénink sebevědomí, komunikace a sebepoznávání a část zaměřenou na způsoby 
vyhledávání pracovních nabídek, psaní životopisu, nácvik přijímacího pohovoru, pracovní terminologii 
a legislativu. Hlavním cílem workshopu je posílit sebevědomí romských žen, zlepšit schopnost 
vyhledávat práci a zvýšit úspěšnost romských žen při hledání zaměstnání. 
 
Kurzy počítačů pro romské ženy
Počítač se stává nezbytnou součástí výkonu mnoha profesí, zaměstnavatelé požadují alespoň 
základní dovednost práce s počítačem, proto se občanské sdružení Slovo 21 zaměřilo i na tuto oblast 
vzdělávání. 
 
Kurzy mají, stejně jako zlepšování jazykových dovedností, umožnit romským ženám prohloubit či nabít 
znalosti z oblasti ICT a tím vyrovnat jejich šance při hledání zaměstnání, případně, pokud jsou 
účastnice již zaměstnané, posílit jejich pozici v zaměstnání. První kurzy budou zahájeny začátkem 
roku 2007 a nabídnou všechny úrovně – od naprostého začátečníka až po zkušeného uživatele. 
 
Projekt je podpořen z programu Equal - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících 
zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 3. 
 
 
Jitka Jindřichová 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU – Evropský rok rovných příležitostí 
pro všechny – Listopad 2006 
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Anketa na téma Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 
 
V listopadovém rozhovoru jsme udělali  malou změnu a příspěvek pojali jako anketu. V 
souvislosti s tím, že rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen Rokem rovných příležitostí pro 
všechny, nás zajímalo, jaké plány mají české nevládní organizace, které se zabývají rovnými 
příležitostmi, právě do příštího roku.  Odpověděli  nám zástupci a zástupkyně organizací 
Člověk v tísni, Otevřená společnost, Gender Studies a Český svaz žen.  
 
 
Jaké aktivity plánujete realizovat v roce 2007 vyhlášeném Evropskou komisí Evropským rokem 
rovných příležitostí pro všechny? 
 
Člověk v tísni 

 
Společnost Člověk v tísni plánuje i v roce 2007 pokračovat ve svých aktivitách, 
které odpovídají tématům rovných příležitostí pro všechny. Těmto tématům se 
dlouhodobě věnujeme například v rámci Programů sociální integrace, které 
usilují o dosažení rovných příležitostí v oblastech bydlení, zaměstnání a 
vzdělávání pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, nejčastěji jde o Romy. 
Tématům rovných příležitostí se věnuje i interkulturní vzdělávání (IKV), které je 
součástí vzdělávacího programu Varianty. Prostřednictvím seminářů 

interkulturního vzdělávání a metodických materiálů jsou s těmito tématy seznamováni učitelé a 
učitelky českých středních škol i různých profesních skupin.  
Na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět byly v minulých letech, a budou i v 
tomto roce, promítány dokumentární filmy věnované mimo jiné i tématům rovných příležitostí. 
 
Václav Zeman 
 
 
Otevřená společnost 

 
Téma rovných příležitostí je jedním z témat, kterým se Otevřená společnost, 
obecně prospěšná společnost věnuje dlouhodobě ve svých programových 
oblastech. K projektům, které realizujeme, patří např. projekt Sociální diskriminace 
pod lupou či Rozhledna sociální integrace, zaměřené na boj se sociálním 
vyloučením; projekt Prolomit vlny, zaměřený na eliminaci nerovností na trhu práce 
nebo projekt Gender ve škole, zaměřený na zavádění rovných příležitostí pro ženy 
a muže do českých škol. 
 
V roce 2007 k nim dále přibude projekt týkající se konkrétně Evropského roku 
rovných příležitostí, ve kterém plánujeme rozsáhlou kampaň prostřednictvím 

webové platformy informující o aspektech diskriminace a jejích projevech. 
 
Monika Ladmanová 
 
 
Český svaz žen 

 
Rok 2007 je pro nás sjezdivým rokem. Budeme se setkávat na všech úrovních 
naší organizační struktury. A právě proto, že rok 2007 je rokem rovných 
příležitostí, budeme diskutovat o všech tématech suvisejících. O diskriminaci, jak 
mohou pomoci nově zřízené Inspektoriáty práce, jaké poradenství potřebují ženy, 
jak posílit jejich sebevědomí apod. V současné době máme vybudována 2 
informační a poradenská centra a nechceme zůstat jen u nich. Naše sekretariáty 
se zaměřují též na pomoc ženám.  V listopadu uspořádáme dvoudenní koferenci, 
kde budeme o všech získaných zkušenostech diskutovat a hledat cesty řešení a 

návrhy na doporučení. 
 
Zdeňka Hajná
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Gender Studies 

 
V příštím roce se spolu s našimi českými partnery, mezi něž patří i řada 
ženských organizací, ale i jiných institucí, a zahraničními partnery v první 
řadě zaměříme na aktivity prosazující ustavení 19. června jako Dne 
rovnosti žen a mužů jak na české, tak na evropské úrovni. Dále 
samozřejmě bude téma rovných příležitostí žen a mužů klíčovým ve všech 
aktivitách, které Gender Studies přímo realizuje nebo se partnersky podílí. 
Budeme se také snažit o propojení konceptu rovných příležitostí pro ženy a 
muže s aspekty, které s sebou přináší věk a etnický původ. K velmi 

důležitým akcím, které podtrhují význam rovnosti žen a mužů v soukromém sektoru, bude již 4. rokem 
patřit Soutěž o nějlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. 
 
Alena Králíková 
 
 
 
 
V anketě se dotazovala Alena Králíková 
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	ČERVENEC - LISTOPAD 2006 
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	Tento sumář nejlepších článků má sloužit jako ukázka zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech a hlavně rozšířit povědomí o možnostech a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU. Články jsou řazené podle čísel zpravodaje a dle jejich posloupnosti v obsahu. 
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