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Olomouc – V Hrubé Vodě se sejdou výzkumníci z obecně prospěšné organizace Civipolis a Katedry
politologie a evropských studií UP Olomouc se zástupci Místních akčních skupin (MAS), starosty a
odbornou veřejností na konferenci zaměřené na problematiku rovných příležitostí a zapojení žen
v rozvoji venkova.
Výzkumný tým pracovníků obecně prospěšné organizace Civipolis a Katedry politologie a evropských
studií pracoval od loňského podzimu na projektu, který se zaměřoval na problematiku rovných
příležitostí a zapojení žen v oblasti rozvoje moravského venkova. Skrze sérii polostrukturovaných
rozhovorů se ženami z moravských MAS se výzkumníci snažili zachytit hlavní bariéry, stěžující ženám
úspěšný návrat do zaměstnání na moravském venkově. V rámci analýzy rozhovorů se tým badatelů
setkal s dvěma základními problémy, které respondentky uváděly. Prvním z nich je nedostatek
pracovních pozic na venkově, což nutí zejména mladé rodiny dojíždět za prací, často velmi
komplikovaně, a zároveň zde existuje poměrně velký tlak na mladé maminky, aby se brzy vrátily do
práce. Ty pak jen velmi složitě hledají místo pro své děti v předškolních zařízeních. Druhým problémem
je nedostatečná síť předškolních zařízení na venkově.
S detailními výstupy z projektu se budou moci zastupitelé a starostové seznámit na konferenci
s názvem Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova, která se koná 15. září 2016
v Hrubé Vodě nedaleko Olomouce. Cílem setkání bude představit výsledky ze zmiňovaného výzkumu,
navázat spolupráci napříč MAS na Moravě v problematice zapojování žen do rozvoje venkova a hledat
společný dialog pro odstranění současných limitů v této oblasti. V rámci připravovaných panelů
vystoupí zástupci Místních akčních skupin, menších obcí i Ministerstva pro místní rozvoj. Plánovaná je
diskuze, v podobě kulatého stolu, se současnými manažerkami moravských MAS, které se podělí o své
osobní zkušenosti. Odpoledne je věnováno workshopům, které účastníky seznámí s procesem
zapojování žen do rozhodování na moravském venkově, existujícími limity v této oblasti a příklady
z dobré praxe. Jejich cílem je prohloubit znalosti zastupitelů MAS v této oblasti a poskytnout návody
pro řešení problematické situace.
Konference „Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova“ se uskuteční dne 15. 9.
2016 v hotelu Hluboký dvůr v Hrubé vodě. Registrace účastníků je od 8:30. Detailní program setkání
můžete nalézt na www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz nebo www.unives.eu.
Kontakt: Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová – ředitelka Civipolis o.p.s., info@civipolis.cz, 607085255

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.“
Odkazy na webové stránky: Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

