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9. března 2023

Pořádá Sdružení SPLAV v rámci mezinárodního projektu
EUHRENET.

Úvodní část – v češtině

08:00 – 9:30
▪ Zahájení
▪ Ukázková studentská debata – Václav Soukup, Asociace debatních klubů, Tomáš
Kotler Debatní klub Gymnázia J. K. Tyla, studenti Gymnázia J. K. Tyla
▪ Debatní workshop pro přihlášené studenty SŠ
▪

Dopolední blok přednášek – v angličtině

10:00 – 11:30 Zarámování tématu
▪ Welcome from the host - Kristina Garrido Holmová, Naďa Kasperová, Petr Kulíšek
▪ EUHRENET project in face of March 8th. #8M as a focal point in the women's rights
movement across the world - Gosia Wochowska, PhD, Euhrenet Project Manager
▪ Key Concepts of the meeting - Borislava Daskalova, PhD, Euhrenet Project Manager
▪ Implementation of the Gender Equality Strategy for 2021 - 2030: How to support
gender equality in all areas of social life? - Mgr. Marta Musilová, Gender Equality
Department, Office of the Government of the Czech Republic

Přestávka

11:15 – 13:00 Vybrané úhly pohledu na rovnost mužů a žen
▪ Gender (in)equality in local life - Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Markéta Kos Mottlová
- Fórum 50%
▪ Torres Novas Local Strategy for Equality and Non-Discrimination 2023-2026 - Jorge
Salgado Simões, Municipality of Torres Novas and Médio Tejo Intermunicipal
Community, Portugal
▪ Men and gender equality in the Czech Republic - Mgr. Josef Petr, League of Open Men

Polední přestávka

13:00 - 14:00
Workshop – v angličtině

14:00 -15:20
▪ Workshop: Step by Step: Implementing gender mainstreaming on a local level - Mgr.
Veronika Šprincová, Mgr. Markéta Kos Mottlová, Fórum 50%

Odpolední část v češtině

15:30-17:30 Inspirace pro místní / místní inspirace
▪ Nebojme se genderově citlivého vzdělávání - Mgr. Nina Mazániková, Agáta
Prokopová, NeseHnutí
▪ Panelová debata s místními ženami
▪ Soňa Klímová Janečková - majitelka společnosti Lesy Janeček s. r. o. a Zámku Kvasiny
▪ Alena Naimanová - farářka Církve československé husitské
▪ Taťána Malyš - manažerka výroby Škoda Auto
▪ Kateřina Hartmanová - starostka obce Liberk

moderuje Petr Kulíšek, Sdružení SPLAV



Přednášející
NinaMazánikováNaMasarykově Univerzitě v Brně studovala psychologii v kombinaci s
genderovými studii, na Univerzitě Karlově pak genderová studia vmagisterském stupni.
Působí jako koordinátorka propagačních aktivit v Nezávislém sociálně ekologickémhnutí
(NeseHnutí) a je zde členkou týmu F*ÉRA, zaměřuje se na práci smladými lidmi, novámédia a
vzdělávací politiky.
Markéta KosMottlová působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze jako doktorandka. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na koncepty politické
reprezentace, politickou participaci žen a genderové kvóty v politice. Pracuje jako analytička v
neziskové organizaci Fórum 50%. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen amužů a předsedá
Výboru pro vyrovnané zastoupení žen amužů v politice a rozhodovacích pozicích.
MartaMusilová: Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné
době působí jako expertka pro oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, inovací a statistik na Odboru
rovnosti žen amužů Úřadu vlády ČR. Je spoluautorkou kapitoly Poznání Strategie rovnosti žen
amužů na léta 2021-2030. Zabývá se jejímmonitoringem a implementací. Dále organizuje
workshopy k genderové statistice a je členkou Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje.
Josef Petr je ředitelem Ligy otevřenýchmužů. Josef vystudoval sociologii a studia občanské
společnosti na Univerzitě Karlově v Praze a dlouhodobě se věnuje práci pro nevládní sektor na
poli řízení, PR a komunikace i výzkumů. Od roku 2006 působí v Lize otevřenýchmužů (LOM),
dnes jako její ředitel. LOM se zaměřuje na zvyšování kvality životamužů v ČR. Jeho posláním je
podporovat aktivní přístupmužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k odpovědnému partnerství a
rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti.
Anežka Prokopová je studentka navazujícíhomagisterského studia genderových studií,
působí ve společnosti NeseHnutí jako členka týmu F*ÉRA, zaměřuje se na práci smladými
lidmi a workshopy.
Jorge Salgado Simões: vystudovalmagisterký obor geografie na univerzitě Sociology, Cities
and Urban Cultures, Coimbra. Je tajemníkemmezi-městského úřaduMédio Tejo pro
vzdělávání, kulturu, sport a sociální otázky. V posledních letech se podílel na různých
projektech týkajících se programů Erasmus+, Evropa pro občany a CERV, především v oblasti
euroskepticismu, demokratických hodnot a podpory lidských práv. Patnáct let byl ředitelem
odboru pro vzdělávání a kulturu v portugalské obci Torres Novas.
Veronika Šprincová je absolventkou Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě vyučovala. V současné době je ředitelkou obecně
prospěšné společnosti Fórum 50%, pro kterou od roku 2009 vytváří analýzy a pracuje jako
lektorka. Ve své odborné práci se zaměřuje na téma rovnosti žen amužů, především na
zastoupení žen v politice. V letech 2015 až 2019 předsedala Genderové expertní komoře ČR.
MalgorzataWochowska - Doktorka politologie, v současnosti působí jako vedoucí projektový
manažer. Již více než 10 let koordinuje projekty financované EU v oblasti zapojení občanské
společnosti, aktivního občanství EU, základních práv, rovnosti žen amužů a různých typů sítí
měst. Pro agenturu REAmonitorovala a hodnotila projekty Horizon Europe a pro agenturu
EACEA různé výzvy v rámci programu CERV. Aktivistka a spoluzakladatelka organizací
zabývajících se ženskými právy: Lodzkie Dziewuchy Dziewuchom (Gals4Gals Lodz) a
Mezinárodní rady polských žen -Womxn.


