
                                                        

 

 

Financováno Evropskou unií, GD pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, 
Akční program pro rovnost žen a mužů.  
Odpovědnost za obsah konference nese výlučně organizátor, Komise není odpovědná za 
využívání informací zde obsažených.   

 

 

 
Gender Studies, Heinrich-Böll-Stiftung a Síť mateřských center si vás dovolují 
pozvat na konferenci pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques: 
 
Perspektiva žen na trhu práce 
 
Datum konference: 25.října 2007 
Místo konání: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 
 
Moderace konference: Alena Králíková, genderová expertka, Slovak Czech 
Women‘s Fund 
 
PROGRAM 
 
9:00 – 9:30 Registrace 
  
9:30 - 9:50 Zahájení  
 
Kateřina Jacques, poslankyně Strany zelených  
Agnieszka Rochon, ředitelka varšavské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung 
Linda Sokačová, ředitelka pro rozvoj a strategické plánování, Gender Studies 
Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center  
 
Panelové diskuze: 
 
9:50 – 11:15  

1. Situace žen na trhu práce v ČR  
Zahájení panelu: Perspektiva žen na budoucím trhu práce,  Ewa Lisowska, 
Associate Professor, Warsaw School of Economics 
Moderuje: Nina Bosničová, projektová manažerka (O rovnosti s firmami) Gender 
Studies 
Účastníci/účastnice panelu: 
Štěpán Jurajda, ekonom, CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a 
doktorandské stadium Univerzity Karlovy) 
Petra Štěpová, Mateřské centrum Dobříš 
Hana Hašková, Sociologický ústav AV ČR 
Hana Velíšková, HR konzultantka, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů   
Michaela Marksová-Tominová, předsedkyně Asociace pro rovné příležitosti žen a 
mužů 
 
11,15 – 11,40 pauza 
 
11:40 – 13:05 

2. Informační a komunikační technologie a perspektiva žen na trhu práce  
Zahájení panelu: Představení publikace „Informační technologie – prostor pro 
ženy” 
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Moderuje: Linda Sokačová, ředitelka pro rozvoj a 
strategické plánování, Gender Studies 
Účastníci/účastnice panelu (bude potvrzeno):  
Lenka Simerská, koordinátorka pro Východní a Střední Evropu, APC Women’s 
Networking Support Program 
Dana Bérová, ředitelka pro rozvoj obchodu společnosti Gartner v ČR 
Petr Draxler, Country Human Resources Leader, Czech Republic & SEA, IBM Czech 
Republic  
Ivana Šindlerová/ Eva Kavková – Evropská kontaktní skupina v ČR 
Expert/ka z Německa   
 
13:05-14:05 oběd 
 
14:05-15:30 

3. Politiky a strategie prosazování rovnosti mezi muži a ženami 
Zahájí: představitel/ka kabinetu Komisaře Evropské unie pro zaměstnanost, sociální 
záležitosti a rovné příležitosti (bude potvrzeno) 
Moderuje: Alena Králíková, genderová expertka, Slovak Czech Women‘s Fund 
Účastníci/účastnice panelu (bude potvrzeno):  
představitel/ka kabinetu Komisaře Evropské unie pro zaměstnanost, sociální 
záležitosti a rovné příležitosti 
Anna Čurdová, poslankyně, Česká strana sociálně demokratická 
Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů  
Lenka Bennerová, předsedkyně České ženské lobby a ředitelka Fórum 50% 
Kateřina Jacques, poslankyně Strany zelených 
Představitelka Vídeňské radnice  
 
15:30-15:50 Závěry a doporučení  
Linda Sokačová, ředitelka pro rozvoj a strategické plánování, Gender Studies 
Kateřina Jacques, poslankyně Strany zelených 
 
15:50 občerstvení 
 
Tlumočení: ČJ, PJ, NJ 
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Po konferenci následuje workshop: 
16:00 – 17:30 „Ženy a ICT: Celoživotní vzdělávání v ICT pro ženy – má, nebo 
nemá smysl?“, vedený Markétou Kristovou, zakladatelkou internetového portálu 
www.zkusit.cz. 
 
Konference se koná v rámci projektu „Připraveni na gender mainstreaming – citlivé 
překonávání hranic s ohledem na gender” a v projektu „Společnost přátelská rodině”.  

Projekt Společnost přátelská rodině je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.  

Projekt „Připraveni na gender mainstreaming – citlivé překonávání hranic s ohledem 
na gender” je  sponzorovaný Evropskou unií(12/2006 do02/2008) zapojuje projektové 
partnery z Polska, Rakouska, České republiky a Německa. Hlavním cílem je pomocí 
dialogu mezi východem a západem, vzdělávání politických aktérů a pořádání 
konferencí podpořit strategii gender mainstreamingu na lokální úrovni a umožnit 
výměnu zkušeností mezi evropskými státy.   
 
Projektoví partneři: 

Heinrich-Böll-Foundation - Gunda-Werner-Institute for Feminism and Gender 
Democracy, Berlin 
Nadace Heinricha Bulla, regionální kanceláře ve Varšavě, Praze a Bruselu 
Network of East-West-Women (NEWW), Gdansk 
Gender Studies o.p.s, Praha 
Grüne Bildungswerkstatt (GBW), Vídeň 
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