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Dobrý datový základ
Dobrý datový základ umožňuje městu Curych provádět cílenou politiku rovného postavení 
žen a mužů. 

-> městská personální politika
Curyšská městská správa vytváří rozsáhlou datovou základnu pro realizaci cílené personální 
politiky zaměřené na rovnost žen a mužů

-> Měřitelnost 
Stav vývoje rovného postavení žen a mužů je ve všech oblastech „měřitelný“.

-> Sociální politika 
Město Curych vytváří dobrý datový základ pro genderově spravedlivou sociální politiku.

Curyšský trh práce
Město Curych podporuje rovnost žen a mužů na trhu práce.

-> Rovnost mezd 
Město Curych podporuje a ověřuje rovnost mezd u firem, které získaly od města zakázku 
nebo mají s městem uzavřenu smlouvu o dílo.

-> Integrace migrantek
Migrantkám žijícím v Curychu nabízí město podporu při integraci na pracovním trhu.

-> Práce v oblasti pečovatelství 
Město Curych sleduje vývoj ve zdravotnictví a oblasti pečovatelských služeb, zejména také u 
soukromých poskytovatelů, kteří zprostředkovávají cizinkám práci v domácnostech.

-> Nabídka péče o děti
Dále pokračuje rozšiřování péče o děti jako doplněk rodinné péče a dosud existující 
nedostatky se odstraňují.
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Mladí lidé 
Město Curych podporuje mladé lidi v tom, aby mohli utvářet své životní plány nezávisle na 
genderových stereotypech. 

-> Volba povolání
Město podporuje mladé ženy a mladé muže, aby se orientovali v nabídce rozmanitých profesí. 

-> Rozvoj osobnosti 
Dívky i chlapci mohou již ve škole rozšířit své spektrum rolí jako součást rozvoje osobnosti.
                                                                                                                                                            

Domácí násilí
Město Curych posiluje včasné rozpoznání a prevenci domácího násilí.

-> Včasné rozpoznání 
Zdravotní a sociální následky domácího násilí jsou známé. V oblasti sociální práce a 
zdravotnictví posiluje město svou úlohu při včasném rozpoznání domácího násilí a intervenci 
proti němu.

-> Prevence
Důležitou roli při prevenci a včasném rozpoznání má základní škola a zařízení péče o děti 
jako doplňující rodinná péče.

-> Nucený sňatek
Město Curych zasahuje proti nuceným sňatkům a využívá synergie pro opatření v oblasti 
domácího násilí.

-> Genitální mutilace
Město Curych se angažuje v boji proti genitální mutilaci.
                                                                                                                                                            

Migrantky
Město Curych se zasazuje za zlepšení právního postavení migrantek a také za snižování 
diskriminace založené na rozdílu pohlaví.

-> Právní situace
Město Curych se zasazuje na kantonální i spolkové úrovni o to, aby se právní situace 
migrantek zlepšovala.

-> Vykořisťování
Město působí proti vykořisťování migrantek.

-> Integrace
Město Curych se angažuje v diskusi týkající se rovnosti žen a mužů a integrace. 



Město Curych jako zaměstnavatel
Město Curych zastává na trhu práce postavení pokrokového zaměstnavatele podporujícího 
rovnost žen a mužů a také vstřícného vůči rodinnému životu.

-> Zkrácené pracovní úvazky
Zkrácené pracovní úvazky jsou v rámci městské správy považovány za uznávaný prostředek 
usnadňující slaďování pracovního a rodinného života a také zvyšování podílu žen ve 
vedoucích funkcích. Zkrácené pracovní úvazky v oblasti vedoucích funkcí jsou primárním a 
cíleně podporovaným tématem v péči o lidské zdroje.

-> Sladění profesionálního a rodinného života
Curyšská městská správa zintenzivňuje své snahy o to, aby umožnila svým zaměstnancům 
sladit pracovní a rodinný život. 

-> Rovnost mezd
Městská správa v Curychu garantuje rovnost mezd žen a mužů a podporuje mzdovou 
transparentnost.

-> Podpora migrantek
Curyšská městská správa nabízí migrantkám možnosti profesního rozvoje.


