
                          

                                      

Chystáme netradiční publikaci „Rovné příležitosti na každý den“ 
Tisková zpráva  

 
Praha, 12.11.2014 

Vytváříme originální publikaci pro ženy, která srozumitelně představí téma rovných příležitostí a 
ženských práv. Aby byla publikace opravdu praktická, bude její obsah poskládán z  témat, která 
ženy z menších měst a obcí každodenně řeší (např. jak skloubit práci a péči o domácnost, když 
v okolí nejsou dostupné školky). Kniha vznikne na základě spolupráce tří různorodých partnerů 
(vzdělávací organizace EKS, DMM v Novém Městě na Moravě, Fóra 50 %) a její tištěná verze vyjde 
v říjnu 2015. V průběhu její tvorby projdou zapojené ženy také různorodými workshopy, které je 
podpoří v  aktivním přístupu v rámci svého města a okolí.   
 

V čem bude publikace netradiční 
Na téma rovných příležitostí u nás vznikla již řada materiálů, většina z nich je však určena odborné 
veřejnosti, která se o toto téma aktivně zajímá. Vznik publikace tak reaguje na problém nízké 
informovanosti a nezájmu nejširší skupiny žen, které se s tématem rovných příležitostí a ženských 
práv nemají možnost či motivaci blíže seznámit. „Publikace bude proto napsána interaktivní čtivou 
formou tak, aby oslovila širokou skupinu žen (nejen z regionů a malých měst). K tomu přispěje 
zejména pestrá kombinace partnerských organizací, které mají zkušenosti jak v oblasti vzdělávání 
dospělých a odborné veřejnosti, tak i s tvorbou interaktivních publikací“ přiblížila celkový koncept 
chystané publikace ředitelka EKS Eva Kavková. Zapojení samotných žen do přípravy publikace pak 
zajistí, aby výběr informací odpovídal tématům, která ženy skutečně řeší. 
 

Vzdělávání jako klíč k zapojení žen do veřejného dění 
Možnost vyjádřit svůj názor a ovlivnit veřejné dění v rámci svého města není vždy snadné. Zapojené 
ženy proto projevily zájem o vzdělávání, které by jejich aktivnější zapojení usnadnilo. Plánované 
workshopy se proto zaměří na rozvoj komunikačních a organizačních dovedností a celkovou podporu 
účastnic při uskutečňování vlastních aktivit. Nabídnou také praktické informace, například jak založit 
vlastní organizaci či jak se zapojit do politického dění. Při přípravě kurzů vychází EKS a Fórum 50 % ze 
svých dlouholetých lektorských zkušeností. Vzdělávání je postaveno na moderních formách výuky 
zaměřených na možnost získané informace ihned využít v běžném životě.  
 

 
EKS je vzdělávací a poradenská organizace s více než desetiletou tradicí. Klíčovými tématy jsou profesní 
uplatnění, osobní rozvoj a rovné příležitosti. EKS je organizací akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
 
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě je příspěvková organizace, která je zřízená městem Nové Město 
na Moravě a jejím cílem je nabídka volnočasových aktivit nejen pro děti ale i pro dospělé.  
 
Fórum 50 % je obecně prospěšná společnost, která usiluje o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením 
žen a mužů v politice a ve veřejném životě. 
 
Kontakt pro další informace: 
Markéta Cudlínová  
Tel: 222 211 799 

E-mail: marketa.cudlinova@ekscr.cz  
www.ekscr.cz          
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