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VÝROČNÍ
ZPRÁVA



Následující stránky
této výroční zprávy

vám přiblíží, jak jsme v roce

2015
naplňovali své poslání.

Gender Studies, o. p. s.
se od roku

1991
věnuje prosazování rovných

příležitostí a postavení žen a mužů
ve společnosti i každodenním,

praktickém životě.
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zaměstna-
nostvzdělávání pracovní

podmínky

slaďování
rodinného
a pracovní-
ho života

trh práce
sociální

a rodinná
politika

násilí
na internetu

Stěžejní témata
v roce 2015
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Mateřství a jeho
ekonomické dopady

5
studií

2
tiskové

konference

2
kulaté
stoly
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79
zúčastněných

rodičů

7
workshopů

Hladce
obrace
nazpět

do práce

4
video-

manuály
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Trh práce
a zaměstnavatelé

workshopů
na podporu
ženských
talentů

zúčastněných
aspirantek
na manažerské
pozice

5
50

projekt
Rozbít skleněný
strop: podpora
kariérního růstu

žen

školení, semináře
a workshopy šité
na míru,
poradenství
a konzultace
a genderové audity

pro zaměstnavatele,
firmy i veřejnou
a státní správu

v roce 2015 jsme
realizovali tyto
služby pro

• Ministerstvo
spravedlnosti ČR

• Student Agency
• Mavo, s. r. o.

zástupkyň firem se zúčastnilo
seminářů pro zaměstnavatele,
další jsou plánovány na rok
2016

11
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soutěž o ocenění

Firma roku:
Rovné příležitosti

Předání cen proběhlo
na konferenci
Rozbít skleněný strop –
 podpora kariérního růstu žen
12. listopadu v Praze

1. místo:
Česká spořitelna, a. s.

2. místo:
RWE Česká republika, a. s.

3. místo:
Tmobile Czech Republic, a. s.

Zvláštní cena poroty:
Vodafone Czech Republic, a. s.
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Hlavou to nešlo

Osvětová kampaň zaměřená na kariérní růst žen
běžela více než měsíc v MHD v Praze a Brně.
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Vzdělání a profesní
orientace

3.

ročník

100
studentek
středních

škol

Girls
Day

8
zapojených

institucí
bouráme zažité
představy
a stereotypy
o volbě povolání
dívek a chlapců
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Girls Day je
interaktivní den
otevřených dveří,
kdy mají studentky
středních škol
možnost navštívit
firmy působící
v technických
oborech.
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Letos si
studentky mohly
vybírat mezi
ČVUT, firmami
Avast, EMC,
Google,
Microsoft,
T‐Mobile
a Průmstav
v Praze
nebo firmou
AT&T v Brně.
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Volba povolání
bez předsudků

1. místo
Nejkrásnější

česká kniha roku 2014
v kategorii Učebnice

pro školy všech stupňů
a ostatní didaktické

pomůcky

(13)



výzkum
příprava
mediální
kampaně

právní
poradna

projekt
Stop

kybernásilí
na ženách
a mužích

Násilí na internetu
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Knihovna

odborné
knihy

a časopisy,
šedá

literatura,
poezie,
beletrie

knihkupectví
široká nabídka

materiálů
k zakoupení
v prostorách

knihovny
nebo přes e‐shop

archiv
unikátní sbírka

dokumentů
z počátků

ženského hnutí
v Čechách

rovné příležitosti
žen a mužů
na trhu práce,
v rodině
a ve společnosti

sociální vědy,
feminismu
a gender studies

historie ženského
hnutí

ženská a mužská
studia

genderově
podmíněné násilí

10 000
knihovních
jednotek

3 435
čtenářů

a
čtenářek
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Osvěta a akce
pro veřejnost

čtvrtletní
zpravodaj

4
čísla

1 800
pravidelných

čtenářů
a čtenářek

Rovné
příležitosti

v souvis-
lostech
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Mezinárodní
den rovnosti
žen a mužů
19. června

Noviny Gender

Studies v nákladu

5 000 ks
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NGO market
23. dubna

Kongres žen
20. června
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Bezplatné právní
poradenství

• online na rovneprilezitosti.cz a stopkybersikane.cz
• telefonicky na čísle 774 913 350

témata

právničky

formáty

• Eva Fialová
• Kateřina Lovitt

• diskriminace, slaďování rodinného a pracovního
života, flexibilní formy práce, mateřská a rodičovská
a související otázky

• kyberšikana a násilí na internetu2
(19)



elektronických telefonických
79356

dotazů bylo zodpovězeno
v roce 2015
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Rozbít
skleněný strop:

podpora kariérního
růstu žen

Podpora
zaměstnanosti
a samostatné

výdělečné činnosti
žen z tradičních

muslimských komunit
žijících v ČR

Férové platy,
férové penze

Celoživotní
ekonomické

dopady mateřství –

‐ informační
a osvětové
aktivity

Stop kybernásilí
na ženách
a mužích

Celoživotní
ekonomické

dopady
mateřství

Přehled všech
realizovaných projektů
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Jiné aktivity a akce

V lednu jsme
vydali novou

publikaci
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17. června 2015
oslavila zakladatelka

naší organizace,
významná česká socioložka

Jiřina Šiklová
80. narozeniny

Při této příležitosti jsme zorganizovali neformální setkání
a besedu ve formátu bytového semináře na téma vývoje
genderových studií v ČR po roce 1989.
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Gender Studies
v médiích

5
tiskových

zpráv

více než

100
zmínek
o naší

organizaci
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komentáře, analýzy, rozhovory

ČT 1 a ČT 24,
TV Barrandov, DVTV,
Český rozhlas (Radio
Wave, Radiožurnál),

Rádio Impuls,
Frekvence 1, Právo,

Lidové noviny,
MF Dnes,

Hospodářské noviny,
Blesk, Haló noviny,
Metro, regionální
Deníky, Respekt,

Instinkt, Psychologie
dnes, Marie Claire,
HR forum, Řízení
školy, Aktuálně.cz,

Novinky.cz,
iDnes.cz, Deník.cz,

Týden.cz,
Lidovky.cz, E15,

Denikreferendum.cz,
Echo24.cz,

Personalista.com,
Epravo.cz,

Businessinfo.cz
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Náš tým

Helena Skálová
ředitelka, manažerka pro práci
s veřejnou správou

Vedení organizace

Nina Bosničová
zástupkyně ředitelky,
manažerka pro práci s firmami

Lada Wichterlová
zástupkyně ředitelky,
projektová manažerka

Marie Noe
(předsedkyně)

Jiřina Šiklová

Petra Štogrová
Jedličková

Správní
rada

Eliška Janšová

Hana Maříková

Zuzana Uhde

Dozorčí
rada
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Markéta Budská
finanční manažerka

Tým

Alena Červenková
PR manažerka

Klára Čmolíková-Cozlová
projektová manažerka

Jitka Hausenblasová
projektová manažerka

Michaela Chržová
knihovnice a informační
specialistka

Anna Kotková
PR manažerka na MD/RD

Gabriela Petrušová
odborná asistentka

Michaela Svatošová
projektová manažerka,
knihovnice a informační
specialistka

Markéta Štěpánová
projektová manažerka,
šéfredaktorka Zpravodaje

Josef Vošmik
specialista pro práci
se zaměstnavateli
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Informace
o nás
webové stránky

facebookový profil

twitterový profil

genderstudies.cz

facebook.com/GenderStudiesPraha

twitter.com/GenStudies_ops

Rovné příležitosti
v souvislostech

zpravodaj.genderstudies.cz
pravidelný elektronický zpravodaj

Feminismus.cz

feminismus.cz
názorový portál současného feminismu

Firma roku:
rovné příležitosti

rovneprilezitosti.ecn.cz

internetový portál stejnojmenného
ocenění

Girlsday

girlsday.cz

webové strány každoroční akce
věnované dívkám v netradičních
oborech

Informace
o nás
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Členství v poradních
orgánech a sítích

Helena Skálová je členkou

Rady vlády
pro rovnost žen

a mužů

a jejího
Výboru

pro institucionální
zabezpečení rovnosti

žen a mužů

Lada Wichterlová je členkou

Výboru pro sla-
dění pracovního,

soukromého a rodinného
života při Radě vlády

pro rovnost žen a mužů

a
Komise pro rodinnou

politiku Rady hlavního
města Prahy
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Jsme členskou organizací
se zastoupením
ve výkonném

výboru.

Česká
ženská lobby

Zástupkyně organizace
se staly zakládajícími
členkami této expertní

komory.

Genderová
expertní

komora ČR
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Česko
proti

chudobě

Asociace
pro rovné

příležitosti

European
Women’s

Lobby

KARAT
Coalition

Proud
Social
Watch WINE

Fórum
pro rozvojovou

spolupráci

Dále působíme také v těchto
organizacích a sítích:
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Děkujeme za podporu

V roce 2015 nás podpořila
finančním darem ve výši

15 000 Kč
firma RAFO, s. r. o.

Své poslání můžeme realizovat i díky darům osob a organizací,
kterým není situace žen a mužů v naší společnosti lhostejná.

(33)



Sídlo a fakturační údaje
Gender Studies, o.p.s.

Klimentská 17
110 00 Praha 1

IČO: 25 73 70 58
Číslo účtu:

ČSOB 300033103/0300

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

Kontaktní údaje

(34)



Ekonomická část

(35)
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(42)


	Text474: 
	Kopie Text474: 
	Kopie Text474 (2): 
	Kopie Text474 (3): 
	Kopie Text474 (4): 
	Kopie Text474 (5): 
	Kopie Text474 (6): 
	Kopie Text474 (7): 
	Kopie Text474 (8): 
	Kopie Text474 (9): 
	Kopie Text474 (10): 
	Kopie Text474 (11): 
	Kopie Text474 (12): 
	Kopie Text474 (13): 
	Kopie Text474 (14): 
	Kopie Text474 (15): 
	Kopie Text474 (16): 
	Text392: 
	Kopie Text401: 
	Kopie Text401 (2): 
	Kopie Text401 (3): 
	Kopie Text401 (4): 
	Kopie Text401 (5): 
	Kopie Text401 (6): 
	Kopie Text401 (7): 
	Kopie Text401 (8): 
	Kopie Text401 (9): 


