V rámci Programu celoživotního učení Evropské unie

Partneři projektu SDOLM v Praze
3. a 4. 6. 2010, Praha, Česká republika
Ve dnech 3. a 4. 6. 2010 se v centru Prahy uskutečnilo již 4.
setkání partnerů projektu SDOLM, jehož hlavním cílem je
zlepšení situace žen na pracovním trhu a změna určitých
zažitých postojů a stereotypů v malých a středních firmách ve
vztahu k ženám.
Setkání se zúčastnilo všech 6 mezinárodních organizací z 5-ti
zemí EU v rámci programu Evropské unie – Leonardo da
Vinci, zapojených do tohoto projektu.
Cílem setkání bylo projednání již dopředu naplánovaných
otázek souvisejících s dalším rozvojem projektu. Partneři
postupně předložili své výsledky uskutečněných seminářů.
Shodli se na tom, že veřejná diskuse o rovnosti práv mužů a
žen na pracovním trhu, není právě populárním tématem –
mnoho žen má ze zcela pochopitelných důvodů obavy o této
problematice hovořit otevřeně a odmítá hodnotit své
současné i potenciální zaměstnavatele. Velkým problémem je
rovněž přesvědčit ženy a zástupce malých a středních
podniků, aby se zúčastnili již předem avízovaného semináře
na toto ožehavé téma. Na programu jednání partnerů bylo
dále vytvoření konečné verze obsahu vzdělávacích modulů,
které budou sloužit jako metodická pomůcka pro školení
lektorů v této oblasti.
Dále byl zde dohodnut termín závěrečné konference projektu
na listopad 2010 v Katowicích v Polsku, kde budou partneři
diskutovat o konečných návrzích obsahu „Příručky Dobré
praxe“, která slouží zároveň s výše zmiňovanými
vzdělávacími moduly jako výstup daného projektu a bude
zveřejněna na internetových stránkách v národním jazyce
všech zúčastněných zemí.
Všichni partneři setkání se shodli na tom, že je nezbytné šířit
na veřejnosti povědomí o problematice genderové rovnosti
mužů a žen všemi dostupnými prostředky.

Vítejte u 3. vydání
SDOLM zpravodaje!
Zpravodaj se zaměřil na
červnové setkání partnerů
SDOLM v Praze a rovněž
informuje o některých
aktivitách našich
mezinárodních partnerů ve
svých zemích.
Všechny strany se aktivně
účastní společných aktivit
projektu a zároveň se podílí
na řešení jeho jednotlivých
úkolů.
Přejeme Vám příjemnou
zábavu při čtení našeho
zpravodaje!

Rovnost žen a mužů plánovaný workshop v
Lipsku, Německo
Jednodenní workshop
k tématice rovnosti žen a
mužů na pracovním trhu se
bude konat 13. září 2010
v Lipsku.
Zde bude dán prostor pro
otevřenou diskusi k otázce
rovnosti žen a mužů v
Německu a dalších zemí
partnerů SDOLM - Francie,
Itálie, Polska a České
republiky.
Máte-li zájem zúčastnit se
našeho workshopu, pošlete
svou žádost na:

eszter.csepe@wisamar.de
Zpravodaj č. 03/2010
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SDOLM aktivity a workshopy v České republice
Ve dnech 29. a 30. 3. 2010 zorganizovala společnost ALVIT –
inovace a vzdělávání s.r.o. v Ostravě (Česká republika)
workshop k projektu SDOLM – Diskriminace žen na
pracovním trhu. Workshop byl koncipován do dvou
tematických okruhů – první den byl dán prostor ženám,
druhý den byli pozváni zástupci regionálních firem. Tyto
workshopy sloužily jako nástroj přípravy vzdělávacích
modulů a příručky dobré praxe.
29. 3. 2010 byl workshop věnovaný ženám na pracovním
trhu. Byly pozvány nezaměstnané ženy, ženy na mateřské
dovolené a absolventky SŠ a VŠ. Workshopu se zúčastnilo
celkem 22 žen. Ženy hovořily o svých konkrétních
zkušenostech s diskriminací v pracovním procesu.
Ženy se nejvíce zajímaly o to, jak sladit rodinný život
s profesním. V zaměstnání by uvítaly možnost pružné
pracovní doby a tzv. formu “flexi office” (částečná možnost
pracovat z domova). Projevily rovněž velký zájem o konkrétní
služby pro rodiče - dětská pečovatelská centra/jesle.
Ženy - matky na mateřské dovolené vidí velký problém v
absenci krátkodobého hlídání dítěte v případě, když si
potřebují vyřídit určité záležitosti na úřadech, u lékaře či se
účastnit kurzů odborného školení tak, aby získaly odbornou
kvalifikaci pro své povolání. Matky, které nemají možnost dát
dítě hlídat prarodičům, přicházejí tak o možnost dalšího
vzdělávání, a mají velmi ztížené podmínky se pak následně
zařadit do pracovního procesu.
30. 3. 2010 se workshopu zúčastnilo 11 představitelů
společností z MSK. Pozvány byly také ženyúčastnice předchozího dne workshopu. Cílem druhého dne
workshopu bylo získat aktuální náhled současných
zaměstnavatelů na danou problematiku a konfrontovat je se
ženami - potenciálními zaměstnankyněmi.
Představitelé zúčastněných společností přiznávají, že ženymatky mají na pracovním trhu ztížené podmínky. Problém
rovného přístupu k ženám nevidí ovšem v pohlaví, ale spíše
ve finančním zázemí a velikosti konkrétních společností.
Zaměstnavatelé by uvítali možnosti grantů a jiné formy
finanční podpory pro podniky, které jsou přátelské k ženám,
např. výhody formou grantů na pracovní místo nebo bezplatné
kurzy pro ženy-zaměstnankyně.

Odkazy na další
organizace zabývající
se otázkou rovnosti
žen a mužů v České
republice
www.aperio.cz
www.helcom.cz
www.csz.cz
www.eks.ecn.cz
www.padesatprocent.cz
www.genderstudies.cz
www.llp.cz
www.ilom.cz
www.osf.cz
www.rodiny.cz
www.nesehnuti.cz
www.osops.cz
http://profem.cz
www.zabanaprameni.cz
www.quovadisfemina.cz/in
dex.php
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SDOLM aktivity a workshopy ve Francii
V září 2009 zorganizovala společnost GIP-FAR seminář pro
školitele v oblasti vzdělávání dospělých.
Cílem tohoto semináře bylo podělit se o zkušenosti ze školení
v oblasti rovnosti žen a mužů a vytvořit síť mezi těmito
trenéry.
V listopadu 2009 GIP-FAR uspořádala pro jednotlivce
tematický seminář o náboru pracovních sil.
Cílem semináře, kterého se zúčastnilo 16 osob, bylo odhalit
diskriminační chování v průběhu náborového procesu a
přispět k informovanosti a vzdělávání těchto účastníků tak,
aby se lépe připravili na pracovní pohovor s potenciálním
zaměstnavatelem a tím zvýšili své šance při hledání nového
zaměstnání.
V prosinci 2009 se konal workshop na téma tzv. mužské
práce s názvem „Ženy - stavitelky“.

Odkazy na další
organizace
zabývající se
otázkou rovnosti žen
a mužů ve Francii
www.halde.fr
www.travail-solidarite.gouv.fr
www.femmes-egalite.gouv.fr
www.bretagne.pref.gouv.fr
www.region-bretagne.fr

Snahou tohoto workshopu bylo co nejvíce ženám přiblížit
práci automechaniků, aby se mohly stát sebevědomějšími v
tomto druhu zaměstnání.

www.anact.fr

V březnu 2010 GIP FAR organizovala 2 workshopy- první
workshop byl určen jednotlivcům i pro podniky, další byl
vymezen pro odborníky.

www.infofemmes.com

Hlavním cílem workshopu bylo podělit se o správné chápání
pojmu rovnost žen a mužů na pracovišti, informovat v oblasti
právního prostředí a sdílet zkušenosti a potřeby jednotlivých
účastníků.
Další semináře a workshopy pokračovaly i v roce 2010 a
uskutečnily se v Bretani ve spolupráci se sítí GRETA (školící
střediska vzdělávání dospělých).

www.bretagne.aract.fr

www.gref-bretagne.com
www.afnor.org
www.egaliteprofessionnelle.
org
www.orse.org
www.pole-emploi.fr/accueil
www.education.gouv.fr
www.ingeniumelearning.com
www.bpw.fr
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SDOLM aktivity a workshopy v Itálii
Zaostřeno na ženy - obiettivo DONNA
Na jaře letošního roku zorganizovala společnost NET ve
spolupráci s firmou MAG (společnost pro vzájemnou pomoc)
seminář na téma rovnoprávnost žen a mužů na pracovním
trhu.
Tento seminář se konal ve Veroně. Přes veškeré úsilí zapojit
do této akce místní malé a střední podniky, získala asociace
NET od těchto firem velmi negativní zpětnou vazbu.

Odkazy na další
organizace zabývající
se otázkou rovnosti
žen a mužů
v Německu

Snahou bylo zapojit do této aktivity také muže a některé
sociální pracovníky, ale i tito nakonec svou účast zrušily.

www.saxplus.sachsen.de

Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob:

www.erfolgsfaktorfamilie.de

-

zaměstnané i nezaměstnané ženy, ženy-matky
3 mluvčí
2 zástupci obce Cologna Veneta ve Veroně
1 představitel Úřadu práce ve Veroně
1 novinář z místních novin "Il Fedele"

A všechny ženy zapojené do činností s organizacemi MAG a
NET.
Seminář měl za úkol seznámit ženy s projektem SDOLM,
evropskou legislativou a situací žen v zemích zahrnutých do
tohoto projektu.

www.perspektivewiedereinstieg.de
www.frauenmachenkarriere.d
e

www.equalpayday.de
www.infoboersen-fuerfrauen.de
www.beruf-und-familie.de

Další oblastí semináře byla otázka rovných příležitostí pro
ženy, práva a role žen na trhu práce a problémy s tímto
spojené. Rovněž se diskutovalo na téma, zda je možné
skloubit práci a rodinu a jak začít s vlastním podnikáním.

www.mittelstand-undfamilie.de

Akce se velice zdařila, seminář byl interaktivní a přispěl ke
sdílení názorů jednotlivých účastníků a k řešení určitých
společných problémů spojených s touto tématikou.

www.familie.sachen.de

www.bmfsfj.de

www.arbeitsagentur.de
www.adb-sachsen.de
www.tbz-goeselhaus.de
www.fril.de/ratet
www.shia-sachsen.de

