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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

ŽENY A MUŽI jsou si
v âeské republice rovni, ale...
> ženy mají nižší platy a důchody než muži
> mnoho žen po rodičovské dovolené těžko hledá práci,
navíc chybí místa ve školkách pro jejich děti
> muži čelí předsudkům, že se neumí postarat o dítě
> ženy jsou oběťmi násilí častěji než muži
> u mužů se často automaticky předpokládá, že budou
dobře vydělávat a zabezpečí rodinu
> ženy jsou více než muži souzeny podle vzhledu  

Na rovné šance v životû a v práci má každý
právo, bez ohledu na pohlaví. Pﬁíležitosti žen
a mužÛ jsou spojité nádoby, jedna ovlivÀuje
druhou. CHCEME JE VYROVNAT!

Co dûláme?
> pracujeme s dětmi a mládeží, aby se nebáli být sami
sebou, bez ohledu na pohlaví a genderové stereotypy
> motivujeme ženy a muže, aby se postavili diskriminaci
a omezování na základě pohlaví nebo věku
> provozujeme právní poradnu pro případy diskriminace
kvůli pohlaví a/nebo věku
> máme veřejnou feministickou a genderovou knihovnu
> školíme zaměstnavatele, jak mohou zajistit rovné
příležitosti svých zaměstnanců a zaměstnankyň  
> provádíme genderové audity ve firmách, organizacích
a institucích
> pořádáme odborné konference, vydáváme odborné
publikace
> rozesíláme elektronický Zpravodaj rovné příležitosti
> otevíráme společenské debaty o tématech, souvisejících
s rovnými příležitostmi žen a mužů, genderem
a feminismem
> děláme osvětové kampaně pro veřejnost, vyjadřujeme
se do médií
> provozujeme názorovou platformu

FEMINISMUS.CZ

> jsme v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů,
ovlivňujeme změny na nejvyšší úrovni

Bezplatná PRÁVNÍ PORADNA pro případy diskriminace

na trhu práce z hlediska pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného
a pracovního života (podmínky odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, možnosti flexibilního pracovního uspořádání atd.)
telefon: 774 913 350*
v úterý 9.00 – 11.00 a v pátek 16.30 – 18.30 hod.
online: www.rovneprilezitosti.cz
* Jste-li v hmotné nouzi, sdělte to na začátku hovoru nebo pošlete sms,
zavoláme vám zpět.

Knihovna GENDER STUDIES je veřejnou knihovnou

s jedinečnou kolekcí odborné literatury z oblasti gender studies,
feminismu, historie ženského hnutí, ženských a mužských
studií, sociálních věd a beletrie a poezie. Knihovna obsahuje
přes 10.000 titulů české i zahraniční literatury a řadí se tak mezi
největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Fond knihovny
dále tvoří periodika, šedá literatura (výzkumy, konferenční
materiály, výroční zprávy) a řada databází.
Součástí knihovny je online knihkupectví  

http://knihkupectvi.feminismus.cz/

adresa: Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2
tel: +420 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz

			

library@genderstudies.cz

web: www.genderstudies.cz
otevírací doba knihovny: úterý, středa, čtvrtek 12.00 – 18.00 hod.

GENDER STUDIES čerpá finanční prostředky především

z různých grantů a dotací a také z prodeje služeb různým cílovým
skupinám. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech
nákladů organizace, především pak chodu knihovny.

PODPO¤TE NÁS, abychom mohli
pokraãovat ve více než dvacetileté
ãinnosti
> finančním nebo sponzorským darem
(číslo účtu ČSOB: 300033103/0300)
> věcným darem
> poskytnutím reklamní a propagační plochy
> expertskou spoluprací
> dobrovolnickou spoluprací
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