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Přinašime Vam prvni vysledky projektu GenCo!
Zprava o současnem stavu rovnosti žen a mužů a dotaznikove šetřeni mezi HR specialisty, ktere přinašeji nove a užitečne informace o
stavu rovnosti žen a mužů v Evropě a o potřebach personalistů a vedoucich pracovniků při zavaděni opatřeni na podporu rovnosti žen a
mužů na pracovišti, jsou nyni ke staženi na www.gender-competence.eu!

Dotaznik GenCo o rovnosti žen a mužů pro HR manažery
Hlavním produktem projektu GenCo je „e-kufřík“, neboli sada elektronických nástrojů s opatřeními na podporu rovného zacházení s muži i
ženami, která úspěšně fungují v obchodní a akademické sféře. Tato opatření určená pro HR specialisty v rozhodovacích pozicích jim mají
posloužit jako inspirace k zavedení podobných postupů v jejich vlastních organizacích a poskytnout jim konkrétní informace o procesu jejich
zavádění.
Abychom zjistili, které oblasti naši cílovou skupinu zajímají především a jaké informace o procesu zavádění potřebných změn jsou nejvíce
žádané, zorganizovalo naše sdružení v březnu až květnu 2011 on-line dotazníkové šetření ve všech partnerských zemích projektu.
Pokračujte na str. 2->

Zprava GenCo o stavu rovnosti žen a mužů
Report
Zpráva o současném stavu rovnosti žen a mužů vydaná v červnu 2011 popisuje situaci žen a mužů pracujících v Evropě.
Zpráva uvádí, že se ženy čím dál více zapojují do výdělečné práce a že už muže předstihly co do míry dosaženého vzdělání. Přesto je stále
co zlepšovat: v průměru vydělávají Evropanky o 17 % méně než Evropané v totožných profesích („gender-pay gap“) a příležitosti pro
slaďování práce a rodiny jsou pořád více méně nedostačující. Nadále přetrvává i mnoho stereotypů: ženy často „musí“ přijímat svou tradiční roli, a když založí rodinu, „musí“ přerušit kariéru. To je dáno výrazným nedostatkem zařízení péče o malé děti, flexibilních pracovních
uspořádání, téměř nulových vyhlídek na karierní postup při práci na snížený úvazek a omezenou podporou při návratu na pracovní trh po
delší přestávce.
Pokračujte na str. 3 ->
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soukromého života

Jako experti na rovnost žen a mužů na
pracovišti zodpovídaly otázky v
dotazníku osoby z obchodního a akademického prostředí, které byly oceněny
za úspěšnou podporu rovného
zacházení či za vytvoření kvalitních podmínek pro zaměstnance a zaměstnankyně, případně osoby, které se o
takové ocenění ucházely

Podpora rovnosti žen a mužů ze
strany top managementu a oficiální
podpůrná opatření
Nástroje managementu a hodnocení v
rozvoji organizace
Organizační kultura
Výzkum, výuka a vzdělávání (pouze
pro univerzity).

Vyhledávání a výběr kandidátů/
kandidátek na stálý pracovní poměr a
jako zástup

Podle respondentů z firemního
prostředí jsou nejdůležitější podoblasti
„slaďování pracovního / profesního a
soukromého života“, „kariérní a profesní rozvoj“ a „organizační kultura.“ I podle respondentů z univerzit je velmi
důležité „slaďování pracovního / profesního a soukromého života“ a
„organizační kultura“, přičemž mnozí z
nich uváděli jako důležitý prvek i
„výzkum, výuku a vzdělávání.“

Slaďování pracovního / profesního a

Respondenti seřazovali podle důleži-

Vysledky
Oblasti, v nichž můžou být opatření
na podporu rovnosti žen a mužů
zavedeny, jsme rozdělili na šest podoblastí v obchodní sféře a na sedm v
akademické:
Kariérní a profesní rozvoj

tosti možné způsoby jak zavádět opatření na podporu rovnosti žen a
mužů a vyjadřovali se také k tomu, jaké
konkrétní zkušenosti s jejich zaváděním
mají a nakolik potřebují další informace.
V obou skupinách, tj. v akademické i
obchodní sféře, by nejčastěji uvítali
informace týkající se „karierního a profesního rozvoje.“
A v rámci této oblasti jsou nejžádanější
informace o „programech na podporu
kariérního rozvoje žen“ a „stimulech
pro management, aby podporoval ženy
v kariérním rozvoji.“ Respondenti z firemního sektoru by také uvítali informace a pomoc ohledně implementace
„programů mentoringu / sdíleného
(cross) mentoringu“ a „tréningů v oblasti vedení lidí (leadershipu) pro
zaměstnankyně.“ Navíc v akademickém
prostředí postrádají znalosti „strategií
na zvyšování podílu studentek v tradičně mužských oborech“ a informace
o „karierních příležitostech pro
zaměstnance a zaměstnankyně na
částečný úvazek.“
Jak vyplývá z grafu na této stránce, 73
% respondentů z průmyslových podniků a 57 % dotázaných pracujících na
univerzitách považují případové studie
za velmi užitečný způsob, jak se o
daných problematikách něco dozvědět,
zatímco 70 % respondentů z podniků a
64 % z univerzity za praktický způsob
vzdělávání považují sdílení zkušeností a
vytváření expertních sítí a jejich setkávání.
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Pokud jde tedy o formu učení, jednoznačně vyplývá, že dva hlavní produkty projektu GenCo, tedy náš „e-kufřík“ a setkávání expertních
sítí, přesně odpovídají potřebám cílové skupiny.
Zprávu si můžete přečíst a stáhnout na: www.gender-competence.eu/en/onlinesurvey
Koordinátoři a partneři projektu GenCo by rádi poděkovali všem, kdo se zapojili do dotazníkového šetření. Výsledky nám poskytly
užitečné podněty ohledně témat, na které při vybírání příslušných nástrojů a sestavování „e-kufříku“ nesmíme zapomenout. „E-kufřík“
bude ke stažení začátkem roku 2012 na www.gender-competence.eu. Jsme přesvědčeni, že HR specialisti s rozhodovací pravomocí v
něm naleznou dobrý zdroj inspirace

Zprava GenCo o stavu rovnosti žen a mužů
-> Pokračování z titulní strany
Naštěstí vychází základní legislativa
Evropské komise týkající se rovnosti
žen a mužů ze zákonných norem
členských států. Za zmínku stojí, že
přestože je její transpozice povinná,
porušení této povinnosti nejsou
trestána. V současnosti mají být ve
všech členských státech do března
2012 přijata pravidla pro sdílenou
rodičovskou dovolenou.
Politici i manažeři na úrovni jednotlivých států aktivně prosazují projekty na podporu rovnosti žen a
mužů, konkrétně třeba v Rakousku,
Německu a Velké Británii, kde na
popud ministerstev i firem probíhá
mnoho iniciativ. Aktivity jako Den pro
rovný plat byly zavedeny v mnoha
evropských zemích. V České republice, Řecku a Litvě se iniciativy
soukromého sektoru v této oblasti
začínají rozvíjet. Klíčovou roli při
tom hrají partnerské organizace z
těchto zemí
Zpráva o stavu rovnosti žen a mužů
poskytla hloubkovou a dobře pod-

loženou analýzu aktuálního stavu
rovnosti žen a mužů v šesti partnerských evropských státech a
poslouží jako kvalitní podklad pro
sestavení „e-kufříku“, hlavního
výstupu projektu GenCo. Zpráva je
ke stažení v angličtině na
www.gender-competence.eu/en/
stateofart.
Celkově lze konstatovat, že na
moderních evropských pracovištích se rovnost žen a mužů
začíná postupně prosazovat. Přesto všechno zbývá stále hodně
práce, než bude dosažena
skutečná rovnost žen a mužů na
pracovišti!

… … … DALŠI KROKY !!! … … …
E-kufřik:
Partneři v projektu GenCo v současnosti pracují na sestavování sady nástrojů s konkrétními a praktickými příklady opatření na podporu rovnosti žen a mužů, které používají organizace po celé Evropě, zaměřují se ovšem na situaci v našich šesti partnerských
zemích. Projektoví partneři již vytipovali „příklady dobrých praxí“ a v současnosti finalizují jejich podobu tak, abychom je mohli prezentovat i se všemi praktickými podrobnostmi HR manažerům / manažerkám a vedoucím pracovníkům / pracovnicím, kteří chtějí
zavádět aktivity na podporu rovnosti žen a mužů.
Chceme, aby byl e-kufřík netradiční pomůckou pro samostudium, která bude mít elektronickou podobu, bude dostupná přes Internet
a bude detailně popisovat jednotlivé příklady a postupné změny tak, aby pomáhaly, inspirovaly a motivovaly osoby v rozhodujících
pozicích ke zvyšování rovnosti žen a mužů v jejich organizaci. Sada nastrojů bude k dispozici na začatku roku 2012.

Setkani narodnich siti:
Vytváření sítí a sdílení osobních zkušeností v oblasti implementace opatření na podporu rovnosti žen a mužů patří k dalším
důležitým cílům projektu. V každé z partnerských zemí proběhne jedno setkání národních sítí. Podle zájmu a možností každé partnerské organizace se jednotlivá setkání zaměří na šest oblastí týkajících se zavádění rovnosti žen a mužů na pracovišti (např. na
rovné odměňování, na slaďování pracovního a osobního života atd.). Na setkáních zazní příspěvky jednotlivých projektových partnerů a proběhnou skupinové diskuze. Setkani narodnich siti se budou konat na začatku roku 2012. Pokud byste se chtěli
takového setkání zúčastnit, obraťte se prosím na partnerskou organizaci ve své zemi nebo přímo na koordinátory projektu.

Projekt GenCo staví na odborných zkušenostech a znalostech s fungováním organizací sedmi subjektů ze šesti zemí Evropské
unie. Své know-how získaly při plánování, rozvoji a organizaci soutěží z oblasti genderové rovnosti pro různé typy společností.
Hlavním cílem projektu je posilovat pozice žen ve firmách a akademických institucích. Za tím účelem poskytují projektoví partneři HR
manažerům a vedoucím pracovníkům konkrétní nástroje a řešení přispívající k zavádění opatření na podporu zaměstnankyň v
jejich organizacích.

Partneři projektu:
TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Německo (Koordinátor projektu)
TU Berlin, Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme, Fachgebiet Gender und Diversity in Organisationen, Německo
ALBA Graduate Business School, Řecko
Gender Studies, o.p.s., Česká republika
ÖGUT — Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, Rakousko
The UKRC –The UK Resource Centre for Women in SET, Velká Británie
SIF — Socialinių inovacijų fondas, Litva

