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Novinky z projektu GenCo

E-kufřík na podporu rovnosti žen a mužů v Evropě již v provozu!
Projekt GenCo nabízí evropským HR manažerům a

Projekt GenCo umožňuje evropským HR manažerům a manažerkám
přispívat k genderové rovnosti na pracovištích. Personalistům a
dalším odborníkům/icím na pracovní sílu a vedení studentů/ek
slouží jako inspirace a rádce při zavádění opatření na podporu rov-

zpracované případové studie obsahují podrobný popis příkladu

nosti žen a mužů v jejich organizacích uživatelsky přátelský moderní

dobré praxe, praktické tipy na její implementaci a také informace o

softwarový nástroj nabitý informacemi a zajímavými příklady. E-kufřík

jejích přínosech a výsledcích. Příklady jsou uspořádány podle osmi

na podporu rovnosti žen a mužů v Evropě je ve skutečnosti elektro-

tematických oblastí a vyhledávání je také usnadněno pomocí 19

nická databáze obsahující 78 úspěšných příkladů z 9 evropských

klíčových výrazů. E-kufřík na podporu rovnosti žen a mužů

zemí. Tyto příklady jsou přeloženy do pěti evropských jazyků

v Evropě je pro všechny zdarma přístupný na www.gender-

(angličtiny, němčiny, češtiny, litevštiny a řečtiny). Krátké a detailně

competence.eu/en/toolkit.

Projekt GenCo úspěšně završen!
Projekt GenCo, partnerství sedmi evropských organizací

C. zorganizovat mezinárodní konferenci „Rovnost žen a

zaměřených na prosazování a využívání opatření na pod-

mužů na pracovišti – Učte se od nejlepších“, na níž

poru rovnosti žen a mužů ve firmách a vzdělávacích in-

přednášející i účastníci/ice společně diskutovali/y o

stitucích financované z prostředků EU, završilo úspěšné

nejnovějších teoretických i praktických trendech na téma

fungování. Za dva roky produktivní spolupráce se podařilo:

genderové rovnosti na pracovišti.

A. vytvořit e-Kufřík na podporu rovnosti žen a mužů

D. sestavit zprávu o současném stavu rovnosti žen a mužů

v Evropě, neboli elektronickou databázi příkladů dobré

v šesti evropských zemích.

praxe na podporu genderové rovnosti v evropských firmách
a vzdělávacích organizacích.
B. uspořádat sérii šesti národních setkání, kde se mohli HR

Pro více informací o projektu GenCo i jeho výstupech
navštivte www.gender-competence.eu nebo kontaktujte
Maresu Feldmann na adrese feldmann@sfs-dortmund.de.

manažeři a manažerky z evropských zemí podělit o své
zkušenosti s prosazováním rovnosti žen a mužů a navázat
nové kontakty se svými kolegy/němi.
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