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Závěrečná konference k projektu SDOLM
6. a 7. 12. 2010, Katowice, Polsko
Ve dnech 6. a 7. 12. 2010 se uskutečnilo závěrečné setkání
partnerů projektu SDOLM (Diskriminace žen na pracovním
trhu) v polských Katowicích.
Setkání se zúčastnili zástupci všech 6 mezinárodních
organizací z 5-ti zemí EU: Francie, Itálie, Německa, Polska a
České republiky.
Důvodem setkání bylo projednání konečných opatření
projektu. V rámci prvního dne se diskutovalo o vytvořené
finální verzi příručky „Dobré praxe“ a jejím překladu do
národních jazyků všech zúčastněných zemí. Rovněž se
hovořilo o posledním vydání projektového Zpravodaje a byly
řešeny finanční aspekty jednotlivých partnerů.
Druhý den setkání se uskutečnila závěrečná konference na
Univerzitě Karola Adamieckieho, na níž partneři prezentovali
své dosažené výsledky v průběhu projektu. Na programu dne
bylo také konečné zpracování webových stránek projektu.
Webové stránky projektu www.sdolm.eu poskytují podrobné
informace o naší činnosti. Rovněž jsou zde ke stažení
výsledky projektu, např: Příručka dobré praxe, vzdělávací
moduly, plakáty, dotazníky a informační bulletiny.
Nyní jste srdečně zváni k návštěvě těchto webových stránek a
využití všech dostupných materiálů.

Samotářů v Česku
přibývá - před rodinou
upřednostňují kariéru
Jednočlenné domácnosti
jsou v Česku nejrychleji
rostoucím typem
domácností. Jejich počet se
rok od roku zvyšuje.
Přestože značnou část
jednočlenných domácností
tvoří důchodci, v posledních
letech prudce roste počet
jednočlenných domácností
tvořených mladými lidmi.
Souvisí to s celkovým
trendem ve společnosti, kdy
roste věk, ve kterém mladí
lidé vstupují do manželství a
mají první dítě.
Podle sociologů se ale tímto
trendem Česko nevymyká
celoevropským poměrům.
Žít a hospodařit sám, ale
přitom udržovat partnerský
vztah, preferují muži a ženy,
kteří kladou důraz na své
zaměstnání a profesní
kariéru. Nevěří, že by byli
schopní udržet jiný typ
soužití, anebo odkládají
narození dětí někam za
hranici 30 let.
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Tradiční rodina v Česku roste, ale pomalu
Přes růst počtů „singles“ zůstává v Česku nejpočetnější
skupinou úplná rodina, tedy model matka, otec a dítě,
případně více dětí. Úplných domácností bylo v roce 2009 dva
milióny a 642 tisíc proti 2,5 miliónu v roce 2002.
Jejich počet tedy sice roste, ale proti jednočlenným
domácnostem výrazně pomaleji. Počet úplných rodin se totiž
v rozmezí let 2002 až 2009 zvýšil pouze o 3,8 %.
Podle průzkumu Českého statistického úřadu zůstávají
maminky v drtivé většině doma se svými dětmi do věku dvou
tří let. Pro tuto skupinu obyvatel je v té době typický model
otec živitel, matka na mateřské dovolené.
Ženy podle průzkumů nastupují do zaměstnání po dosažení
zhruba tří let dítěte. Déle podle statistiků doma zůstat
nechtějí především z obavy, aby nepřišly o své dřívější místo,
a z obav, že jiné zaměstnání by sháněly jen s velkými
obtížemi.

V Česku místa pro matky nejsou
Česko patří mezi země, kde je poměrně složité najít pro
matku s malými dětmi práci. Matky s dětmi ve věku 4 až 14 let
v Česku prokazatelně patří ke skupinám, které práci shánějí
nejobtížněji. Patříme totiž mezi země, kde firmy prakticky
nenabízejí částečné úvazky – vhodné právě pro maminky s
dětmi, které jim umožňují spojit zaměstnání a rodinu. Většina
firem navíc programově odmítá ženy s malými dětmi
zaměstnávat.

Příklad „Dobré praxe“
v Česku
Ing. Markéta Rakusová projektová manažerka ve
společnosti INNOVA Int.
s.r.o.:
„Jsem jedním ze zakladatelů
naší společnosti. Má práce
mě velice uspokojuje a
nechtěla bych o ní v žádném
případě přijít. Když jsem
začala uvažovat o založení
rodiny, neuměla jsem si
vůbec představit, jak v reálu
skloubit práci a rodinu.
Nebylo to pro mě
jednoduché rozhodování.
Pak mi ale zaměstnavatel
sám nabídl řešení dané
situace – zaměstnání na
částečný úvazek s možností
práce z domova. Nyní mi už
v cestě za mateřstvím nic
nestálo,“ usmívá se Markéta
a pokračuje ve vypravování:
„V roce 2008 se mi narodila
dcera Amálie. Dnes už jsou
Amálce dva roky. Já se
mohu věnovat péči o svou
dceru, ale zároveň také
aktivně pracuji. Jedenkrát
měsíčně dojíždím na
pracovní porady do firmy,
abych neztratila kontakt se
svým zaměstnavatelem a
kolegy. Jinak se snažím řešit
většinu vzniklých situací
přímo z domova
prostřednictvím e-mailu a
telefonu. Spolupodílím se na
řešení dílčích úkolů
jednotlivých projektů.“

