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O projektu „Nenechte se diskriminovat“

Cílem projektu je podpora naplňování práv 
osob ohrožených diskriminací na zákla-

dě pohlaví, věku a projevy vícenásobné 
diskriminace, aktivní pomoc těmto osobám 
a zjišťování podmínek v případě porušová-
ní práv v Libereckém, Královehradeckém 

a  Pardubickém kraji. V rámci projektu 
poskytujeme soubor služeb komplexní 
pomoci pro osoby ohrožené uvedenými 

formami diskriminace. Průběžně mapujeme 
projevy diskriminace v regionu Severovýchod 

a zjištěné výsledky zveřejňujeme 
na http://www.rovneprilezitosti.cz.

Gender Studies, o.p.s.

Je nevládní neziskovou organizací, která 
slouží především jako informační, konzultač-

ní a vzdělávací centrum v otázkách vztahů 
mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. 

Cílem je shromažďovat a dále zpracovávat 
a rozšiřovat informace související s temati-
kou genderu. Prostřednictvím projektů GS 
aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných 

příležitostí v různých oblastech, jako jsou 
například trh práce, politická participace 

žen, informační technologie a podobně. GS 
také provozuje knihovnu obsahující množství 

publikací a materiálů k feminismu, gender 
studies, právům žen a mužů atp.

Gender Studies poskytuje:

konzultace v oblasti slaďování rodinného 
a  pracovního života, postavení žen a mužů 
na trhu práce a oblasti rovných příležitostí 

pro ženy a muže, - informační servis pro 
genderovou problematiku - a distribuci 

zpravodajů „Rovné příležitosti do firem“, 
knihovnické a informační služby v oblas-
ti genderové tematiky: největší knihovna 

zaměřená na genderovou tematiku a rovné 
příležitosti pro ženy a muže ve střední Evropě 
(8 tisíc titulů), přednášky, školení a semináře 

na téma rovné příležitosti pro ženy a muže 
(trh práce, média, politika, ICT apod.)

Kontakt: Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20

120 00 Praha 2
Tel./fax: +420-224-915-666

e-mail: office@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz

www.feminismus.cz

CO JE 
DISKRIMINACE?
 Diskriminace představuje 
situaci, kdy Vás někdo znevýhodňuje 
v porovnání s jinou osobou, která se 
nachází ve srovnatelné situaci jako 
Vy, a důvodem tohoto znevýhodnění 
je Vaše pohlaví, věk, rasa, zdravotní 
postižení, sexuální orientace apod.

CO LZE 
POVAŽOVAT 
ZA SEXUÁLNÍ 
OBTĚŽOVÁNÍ?
 Sexuálním obtěžováním 
se  rozumí chování sexuální povahy, 
které je dotčené osobě nepříjemné, 
a které vede ke snížení důstojnosti 
její osoby a vytvoření zastrašující-
ho, nepřátelského či ponižujícího 
prostředí. Může se například jednat 
o narážky, návrhy, doteky, zasílání tex-
tových zpráv se sexuálním obsahem, 
vymáhání pohlavního styku.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.
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DISKRIMINACE 
NEEXISTUJE?!
Jsou Vám následující situace jaksi povědomé?  
Vězte, že jde o diskriminaci, která je nezákonná 
a proti které se lze bránit!

► Vaše sestra má teď mimino. Za špatného 
počasí je jí často znemožněno s kočárkem vejít 
do obchodu.

D Ů V O D :  Prý by mohla ušpinit podlahu.

► Dostal jste před pár dny výpověď jako první 
z  týmu.

 D Ů V O D :  Je Vám nad 50 a firma omlazuje 
kolektiv.

► Váš kamarád každou sobotu chodí se svou pří-
telkyní na horolezeckou stěnu. Platí vyšší vstupné. 

D Ů V O D :  Je muž. 

► Čistě náhodou jste včera zjistila, že za stejnou 
práci dostáváte  nižší mzdu než Váš kolega. 

D Ů V O D :  Jste žena.

► Švagrovou nevzali do práce.  

D Ů V O D :  Pečuje o malého syna a prý  by 
kvůli tomu mohla být nespolehlivá.

► Vaše maminka už půl  roku marně hledá  práci 
jako účetní.  

D Ů V O D :  Je jí nad 50 a prý je už příliš  stará 
a  neflexibilní.

► Šéf Vaší známé  neustále  podmiňuje její  pový-
šení společnou  večeří. Opakovaně ji posílá SMS 
zprávy, ve kterých jí na večeři zve.

D Ů V O D :  Je přitažlivá žena.

POKUD JSTE SE S NĚČÍM PODOBNÝM 
SETKALI – OSOBNĚ NEBO VE SVÉM
OKOLÍ - A NECHCETE TO NECHAT JEN 
TAK, JSME TU PRO VÁS!

OBRAŤTE SE NA NÁS!  
POMŮŽEME VÁM:
Právní poradna pro diskriminované na základě 
věku a/nebo pohlaví:

 Pro osoby diskriminované na základě 
věku a/nebo pohlaví je každé úterý od 9:00 do 
11:00, každou středu od 14:00 do 16:00 a každý 
pátek od 16:30 do 18:30 k dispozici telefonická 
právní poradna na telefonních číslech 224 913 350 
a  774 913 350. 

 Své otázky můžete také zasílat v průbě-
hu celého týdne na e-mailovou adresu pravo@
genderstudies.cz nebo prostřednictvím webové 
stránky http://www.rovneprilezitosti.cz. Veškeré 
dotazy zodpovídá specializovaná právnička. 

Informační centrum při KVK v Liberci

 V rámci projektu funguje v Krajské vědec-
ké knihovně v Liberci (vstupní hala) informační 
centrum, které nabízí:

 Informace o problému diskriminace 
obecně, informační materiály - informace a  pora-
denství těm, kteří se cítí být diskriminováni na  
základě pohlaví a věku a chtějí problém řešit, fond 
dokumentů zabývajících se problematikou gender, 
diskriminací apod.

PROVOZNÍ DOBA IC:
pondělí 15:00–17:00, středa 10:00–12:00.
Více informací a kontakt: http://www.kvkli.cz, 
diskriminace@kvkli.cz

SEXUÁLNÍ 
OBTĚŽOVÁNÍ 
JE TAKÉ 
DISKRIMINACE
Jak se postavit sexuálnímu 
obtěžování

 Sexuální obtěžování je 
nezákonné a je možné se proti 
němu bránit i právní cestou.  Abyste 
měli šanci na úspěch u soudů, měli 
byste se snažit zajistit maximum 
důkazů.

► 1) Schovávejte si obtěžující SMS 
zprávy a e-maily.

► 2) Pokuste se zabezpečit svědky, 
kteří budou ochotni o Vaší situaci 
u soudu mluvit. Pokud Vašim 
nadřízeným důvěřujete, obraťte se 
nejdříve se svým problémem na ně.

PORADNA:
Každé úterý od 9:00 do 11:00, 
každou středu od 14:00 do 16:00 
a každý pátek od 16:30 do 18:30 
je k dispozici telefonická právní 
poradna 
na telefonních číslech 224 913 350 
a 774 913 350
nebo na pravo@genderstudies.cz.
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