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Výroční zpráva
Gender Studies, o. p. s.
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Gender
Studies
v roce 201 6

Oslavili jsme
25. výročí
činnosti.

Od roku 1991 se usilovně

věnujeme prosazování

rovných příležitostí

a vyrovnávání postavení žen

a mužů ve společnosti

i každodenním, praktickém

životě.
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Stěžejní
oblasti
našeho
působení
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Knihovna

více než 3.500
čtenářů a čtenářek

přes 1 0.000
svazků, z toho 1 05
nových

Největší

specializovaná

odborná knihovna

zaměřená na proble

matiku rovnosti žen

a mužů, genderu

a feminismu v České

republice.

Knihovna je určena

pro odbornou

i širokou veřejnost.
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Osvěta

Zpravodaj
Rovné příležitosti
v  souvislostech

Happening za  rovné
příjmy „Buďme
k  ženám fér“
Obchodníci a obchodnice

nabízeli ženám slevu 22 %.

Do akce se zapojilo

40 podniků.

Na infostánku bylo

osloveno cca 500 žen.

V Praze byly distribuovány

Noviny Gender Studies

a další informační

materiály k tématu rovnosti

žen a mužů a zodpovídány

dotazy kolemjdoucích.

K dispozici byla rovněž

externí právnička, která

na místě poskytovala

bezplatně právní

poradenství.

Mezinárodní den
rovnosti žen a mužů

Vychází elektronicky

4x ročně a má přes

1.800 pravidelných

odběratelů a odběratelek.
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Informační stánek
na  NGO marketu
K dispozici byly materiály

k tématu rovnosti žen

a mužů a pracovnice

Gender Studies

pro zodpovídání dotazů.
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Právní poradna
Gender  Studies

V roce 201 6 bylo
zodpovězeno celkem
346  dotazů.

Právní poradna
Stop  kyberšikaně

zaměřující se na otázky

diskriminace, návratu

do zaměstnání po MD/RD,

slaďování, flexibilních

pracovních uspořádání

apod.

Obě poradny byly dostupné elektronicky a na telefonu.

Bezplatné právní
poradenství

Během celého roku bylo

poskytováno poradenství

v rámci dvou tematicky

zaměřených poraden:

zaměřená na problematiku

kyberšikany a násilí

na internetu
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Semináře byly určené

osobám na mateřské

a rodičovské. Workshopy

byly zaměřeny na jejich

návrat zpět do zaměst

nání, možnosti slaďování

a další související otázky.

Odborná konference
Celoživotní ekonomické
dopady mateřství

4 praktické workshopy

Ekonomické dopady
mateřství

Zde byly prezentovány

výsledky výzkumů a studií.

Konference se zúčastnilo

108 osob z řad odborné

i laické veřejnosti.
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Odborné studie

V roce 2016 byly k tématu Ekonomických dopadů
mateřství publikovány tyto studie:

Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy. Návraty
matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi
partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí.
Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství
po odchodu dětí z domova.
H. Hašková, A. Křížková, R. Dudová, Sociologický ústav AV

ČR.

Náklady intenzivního mateřství v ČR.
M. Pavlicová, Sociologický ústav AV ČR.

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem.
J. Šatava, IDEA při CERGE EI.

Vliv mateřství na výši starobního důchodu.
J. Šatava, IDEA při CERGE EI.

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů
a nákladů.
K. Kalíšková, D. Münich, F. Pertold, IDEA při CERGE EI.
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Semináře k tématu

podpory kariérního růstu

žen a odstraňování

vertikální genderové

segregace ve firmách

pro zástupkyně/zástupce

zaměstnavatelů proběhly

v Praze, Brně a Olomouci.

publikace
"Podpora  kariérního
růstu žen (manuál
pro  zaměstnavatele)"

3 praktické workshopy

Podpora
kariérního
růstu žen

• závěrečná konference

s účastí více

než 100 osob

• happening za rovné

příjmy „Buďme

k ženám fér“

22 % k rovnosti
(M in isterstvo práce

a   sociálních věcí)

Férové platy, férové
penze (Otevřená

společnost, o. p. s. ;

projektové partnerství)

Rovné
odměňování

Ředitelka organizace

Gender Studies, Helena

Skálová, se do projektu

zapojila jako externí

expertka. Věnuje se zde

především rozvoji

a implementaci nástroje

Logib.

Problematice jsme se

věnovali účastí

v projektech:
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Vzdělávání dívek
v  technických oborech

1 3  zapojených
organizací
v Praze, Brně
a  Olomouci

28. 4. 2016 se konal již

4. ročník akce Girls Day,

což je interaktivní den

otevřených dveří pro dívky

ve firmách a na vysokých

školách, které podporují

vzdělávání a pracovní

uplatnění dívek a žen

v technických a jiných

genderově netradičních

oborech.

232 zúčastněných 
studentek
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Ročník uzavřela konference

Diverzita na pracovišti,

24. 11., za účasti cca 70 osob.

ArcelorMittal Ostrava
(zvláštní cena poroty)

Plzeňský Prazdroj
(3. místo)

Accenture Central Europe
(2. místo)

innogy Česká republika
(1. místo)

v pořadí již o 1 2. ročník

Oceněny byly firmy:

Ocenění
Firma roku:
rovné
příležitosti

(pořádá organizace

PROUD, z. s.)

Ocenění bePROUD
zaměstnavatel roku

Podíleli jsme se na hodnocení

přihlášených organizací.
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Genderový rozměr
kybernásilí

Oslavili jsme
25. výročí
činnosti.

Informační videospot

Odborná
konference
"Stop kybernásilí na ženách

a mužích" se konala dne

6. 10. 2016 v prostorách

Ministerstva vnitra s účastí

135 osob

Tisková konference
K výstupům projektu se

uskutečnila 11. 10. 2016

v Praze

Poradna
provoz bezplatné právní

poradny proti kybernásilí
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seminář pro studující

genderových studií FSS MU

Brno na téma realizace

genderových auditů

2 přednášky na téma Volba

povolání bez genderových

předsudků pro kariérní

poradce a poradkyně

v Praze a Brně

prezentace na seminářích

ke slaďování pracovního,

rodinného a osobního

života pro krajské úřady,

ve spolupráci s Úřadem

vlády České republikyvzdělávací seminář

k otázkám genderové

rovnosti pro firmu Johnson

Controls v České Lípě

seminář pro Ministerstvo

práce a sociálních věcí

k otázkám slaďování

osobního, rodinného

a pracovního života

Vzdělávací aktivity
pro  organizace a  firmy
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Další
aktivity
a akce

Cyklojízda zaměřená

na sdílení zkušeností

a zlepšení podmínek

pro jízdu na kole v Praze

3 diskuzně aktivistická

setkání věnovaná

problematice sexismu

v reklamě včetně psaní

dopisů autorům/autorkám

problematických

reklamních sdělení

Vážená paní,
vážený pane

Cyklistky sobě

Týdenní vzdělávací pobyt

pro studentky Antioch

College a Antioch

University z USA

v prostorách knihovny

Gender Studies

Antioch 201 7

Návštěva generální

tajemnice Evropské ženské

lobby Joanny Meycock

v Gender Studies

Návštěva generální
tajemnice EWL

spolupráce na pořádání

akce Euro Business

Breakfast

s eurokomisařkou Věrou

Jourovou

Euro Business
Breakfast
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Vzdělávání a rozvoj týmu

výjezdní zasedání

k otázkám strategického

plánování dalších aktivit

organizace v srpnu 2016

v Jelenově

sérii školení v rámci

projektu „Rozbít skelněný

strop“, především pak

školení zaměřená

na vystupování v médiích

či rozvoj komunikačních

a improvizačních

dovedností

účast na rozličných

seminářích, workshopech

a konferencích

školení v Bruselu

od organizace Facebook –

Counterspeech Marketing

Training (1 osoba)

5denní vzdělávací pobyt

v Oslu zaměřený na gender

mainstreaming, sdílení

zkušeností a prosazování

genderové rovnosti v ČR

a Norsku (3 osoby)

Kromě toho, že vzděláváme ostatní, jsme
se věnovali také rozvoji našeho týmu,
který absolvoval:
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V roli příjemce jsme realizovali tyto projekty:

Promote Equal Pay to Diminish Pension Gap, Poverty
and Social Exclusion (Progress, Evropská komise)

Děkujeme za podporu našich aktivit!

V roli partnera jsme se pak podíleli na projektu:

Stop Kybernásilí na ženách a mužích (OSF: Dejme

(že)nám šanci, Norské fondy)

Celoživotní ekonomické dopadymateřství (OSF: Dejme

(že)nám šanci, Norské fondy)

Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen
(NROS: Fond pro NNO, EHP fondy)

Strategické informační nástroje v oblasti genderové
rovnosti (Úřad vlády České republiky)

Gender mainstreaming v norské praxi (OSF: Dejme

(že)nám šanci, Norské fondy, Fond bilaterální spolupráce)

Girls can do it. Supporting nontraditional career chioces
of women with vocational education (International

Visegrad Fund)

Realizované projekty
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zakázky pro externí
subjekty:

vzdělávací seminář k otázkám

genderové rovnosti pro firmu

Johnson Controls

zahájení prací na Metodice

pro slaďování pracovního

a osobního života v prostředí

veřejné správy pro Úřad vlády

ČR (vyjde v roce 2017)

prezentace na seminářích

ke slaďování pracovního,

rodinného a osobního života

pro krajské úřady, ve spolu

práci s Úřadem vlády ČR

Významné zakázky
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Objevili jsme se mimo jiné vmédiích jako:

• ČT1 a ČT24

• Český rozhlas (Plus, Radiožurnál, Wave, Junior), Radio

Implus

• Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské

noviny, Haló noviny, Blesk

• Respekt, Týden, Moderní řízení, Veřejná správa, Revue

Sondy

• Ona Dnes, Rodina Dnes, Madam business

• Aktualne.cz, Novinky.cz, iDnes.cz, Denik.cz, E15.cz,

Feedit.cz, Zenain.cz, Personalista.com

Za rok 2016 registrujeme na 100 zmínek o naší organizaci

v médiích od televize, přes rozhlasová vysílání

až po tištěná a elektronická média.

Mediální výstupy

snímek Máte slovo, ČT
3. 11. 2016
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snímek Sama doma, ČT
18. 10. 2016

Poskytovali jsme rozhovory, komentáře, analýzy
a  vyjádření k aktuálním otázkám v  souvislosti
s  postavením žen a mužů ve  společnosti
a   samozřejmě jsme médiím poskytovali
informace a závěry plynoucí z našich vlastních
aktivit a   projektů.
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Uspořádali jsme také

3 tiskové konference, kde

jsme přítomné novináře

a novinářky seznámili

s podstatnými závěry

a výsledky našich projektů,

analýz či výzkumů.

6 tiskových zpráv 3 tiskové konference

Tiskové zprávy,
tiskové konference,
lobbing

V roce 2016 jsme vydali

celkem 6 tiskových zpráv,

které jsme rozeslali

zástupcům a zástupkyním

českých médií. Tiskové

zprávy se týkaly aktuálních

témat, výstupů našich

projektů i závažných

otázek s celospolečenským

dopadem.

Lobbing

Intenzivně jsme se věnovali lobbingu v souvislosti

s novelou školského zákona, která přinesla zákonný nárok

na místo v mateřských školách i pro menší děti

(od 3, respektive 2 let věku od roku 2020).

Novelu se podařilo prosadit i přes veto ze strany prezidenta

republiky.
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Tým

Helena Skálová – ředitelka, manažerka pro práci

s veřejnou správou

Lada Wichterlová – zástupkyně ředitelky, projektová

manažerka

Markéta Budská – finanční manažerka

Klára Čmolíková Cozlová – projektová manažerka

Jitka Hausenblasová – projektová manažerka

Michaela Chržová – knihovnice a informační specialistka

Anna Kotková – PR manažerka

Michaela Svatošová – projektová manažerka, knihovnice

a informační specialistka

Markéta Štěpánová – projektová manažerka,

šéfredaktorka Zpravodaje

Josef Vošmik – koordinátor aktivit pro zaměstnavatele

Alena Červenková – PR manažerka (do 2/2016)

Gabriela Petrušová – odborná asistentka (do 1/2016)

Marie Noe (předsedkyně)

Jiřina Šiklová

Petra Štogrová Jedličková

Správní rada Dozorčí rada
Eliška Janšová

Hana Maříková

Zuzana Uhde
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Účast v  poradních
orgánech a  odborných
platformách
Helena Skálová je členkou

Rady vlády pro rovnost žen

a mužů a členkou jejího

Výboru pro institucionální

zabezpečení rovnosti žen

a mužů.

Helena Skálová externě

působí v projektu 22 %

k rovnosti MPSV.

Lada Wichterlová je členkou

Výboru pro sladění

pracovního, soukromého

a rodinného života při Radě

vlády pro rovnost žen

a mužů.

Jsme členskou organizací

České ženské lobby (ČŽL),

Helena Skálová je od roku

2016 místopředsedkyní ČŽL.

Několik zaměstnankyň

Gender Studies působí

v Genderové expertní

komoře ČR (GEK).

Markéta Štěpánová byla

v roce 2016 členkou

expertní platformy

na MPSV v rámci projektu

Podpora implementace

služby péče o děti od šesti

měsíců do čtyř let,

tzv. mikrojeslí.

Helena Skálová a Anna

Kotková se podílely

na přípravě Akčního plánu

ČR k implementaci

rezoluce Rady bezpečnosti

OSN 1325 (2000) o ženách,

míru a bezpečnosti.

Helena Skálová je členkou

odborné komise ČSSD

pro lidská práva a rovné

příležitosti.
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O našich aktivitách a jejich výstupech
jsme referovali mj. při těchto
příležitostech:

Komise pro rodinu, rovné příležitosti a národností
menšiny Poslanecké sněmovny PČR – prezentace týkající

ekonomických dopadů mateřství (H. Skálová)

Kulaté stoly Ministerstva práce a sociálních věcí
ke koncepci rodinné politiky – účast na jednání

a připomínkování návrhů (H. Skálová, L. Wichterlová)

Výroční kulatý stůl veřejné ochránkyně práv k tématu
antidiskriminace – prezentace týkající ekonomických

dopadů mateřství (H. Skálová)

Komise ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti
(H. Skálová)

Setkání ke školské politice genderové rovnosti v rámci
projektu EIGE (H. Skálová)

Diskuse Multikulturního centra „Ženy za pultem“
(H. Skálová)

Účast na akcích centra Seňorina k otázkám
zohledňování potřeb pečujících osob ve firmách
(L. Wichterlová)
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Působení v  institucích
a  sítích

Spolupráce s  ambasádami
těchto zemí:

• Asociace pro rovné příležitosti (ARP)

• Česká asociace orální historie (COHA)

• European Women’s Lobby (EWL)

• Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

pozorovatelská organizace a členství v Pracovní

skupině gender

• KARAT Coalition

• Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

(PROUD)

• Social Watch

• Women´s Information Network of Europe (WINE)

• Francie

• Nizozemí

• Norsko

• Švédsko

• USA
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Kontakty

Sídlo a  fakturační
údaje

Kancelář

Gender Studies, o. p. s.

Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2

tel: 777 910 941 nebo 224 915 666

email: office@genderstudies.cz

Gender Studies, o. p. s.

Klimentská 17, 110 00 Praha 1

IČO: 25 73 70 58

Číslo účtu: ČSOB 300033103/0300
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Webové stránky

genderstudies. cz

Facebookový profil

facebook. com/GenderStudiesPraha

Twitterový profil

twitter. com/GenStudies_ops

Rovné příležitosti v souvislostech, pravidelný

elektronický zpravodaj

zpravodaj. feminismus. cz

Feminismus.cz,

názorový portál současného feminismu

feminismus. cz

Girls Day, webové stránky každoroční akce

věnované dívkám v netradičních oborech

girlsday. cz

Firma roku: Rovné příležitosti,

internetový portál stejnojmenného ocenění

rovneprilezitosti. ecn. cz

Buďte s námi
v  kontaktu
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Finanční
část

Tato výroční zpráva obsahuje celou účetní
závěrku (Rozvaha, VZZ, Příloha) a zprávu
auditora.
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