WOMPASS III.
Strategické a inspirativní setkání
žen
Leitmotiv: „Jak učinit veřejný život pestřejším?"

sobota 2. dubna 2011, 9 – 17 hodin
HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5

Program:
9.00 – 9.15
Registrace účastnic
9.15 – 9.30
Úvodní slovo
Jana Smiggels Kavková, ředitelka, Fórum 50 %
9.30 – 10.30
Přednáška
„Cílený, ale ne výlučný přístup – strategie inkluze Romů a Romek do společnosti a
možnosti jejich prosazování“
Gabriela Hrabaňová, ředitelka kanceláře a tajemnice Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny
10.30 – 13.30
Facilitované pracovní workshopy (2 paralelní skupiny)
„Jakým bariérám vlastně čelíme – paralely mezi různými typy znevýhodnění v přístupu
k moci a aktivnímu podílu na veřejném životě.“
13.30 – 14.30
Oběd
14.30 – 16.00
Prezentace výsledků práce pracovních skupin (plenární sekce)
16. 00 – 17.00
Diskuse a zakončení

Profil akce:
V dubnu 2009 se uskutečnil první ročník ženského pracovního setkání zvaného WOMPASS, s mottem
„V krizi – čas pro společnou vizi!“. Více než 60 účastnic z celé ČR reflektovalo postavení a úlohu žen
ve veřejném životě a hledalo a možnosti nastartování změn v těchto oblastech - ekonomická a sociální
situace žen v krizi, financování NNO, ženy v politice, komunitní rozpočtování, mezigenerační solidarita žen
a ženy a media. Leitmotiovem druhého ročníku byl slogan „České ženy a jejich aktivizace aneb jak na to!?“
Diskutovalo se tedy především o příležitostech, výzvách a způsobech aktivizace a motivace žen
ke společným akcím a účasti na moci. V letošním roce bude diskuse rozšířena o příslušnice menšin, které
musejí ve veřejném životě čelit v něčem podobným a v něčem odlišným překážkám než příslušnice majority.

Cíl: síťování žen a hledání témat/aktivit vhodných ke společným aktivitám – tentokrát
o znevýhodnění ve společnosti a zapojování příslušnic menšin do veřejného života
Leitmotiv: příležitosti, výzvy a způsoby aktivizace a motivace žen z různých skupin
ke společným akcím a účasti na moci: proč a jak si říct o moc, proč a jak se aktivně
účastnit občanského a politického života.
Fórum 50 % se aktivně věnuje dvěma aspektům účasti žen na moci: jedním z nich jsou
překážky, jež ženám ve vyšším zastoupení v rozhodovacích pozicích brání (ať už to jsou
bariéry při slaďování osobního a pracovního života či institucionální překážky), a tím
druhým aspektem je podpora žen samotných. Letos budeme v diskusích sledovat obě linie
– bude se diskutovat jednak o podobnostech a rozdílech mezi bariérami jimž čelí
příslušnice menšin a příslušnice majority, jednak o možnosech vzájemné solidarity mezi
ženami napříč společenskými skupinami.
Tematické okruhy diskusí ve workshopech:
1.
2.
3.
4.

(ne)viditelnost příslušnic menšin ve společnosti i veřejném životě
podobnosti a rozdíly různých typů znevýhodnění
možnosti aktivizace žen, které jsou znevýhodněny nejen na základě pohlaví
vzájemná solidarita mezi ženami

Účastnice: političky, zástupkyně NNO, médií, businessu a veřejné správy (všechny
veřejně aktivní ženy i ženy, které se teprve chtějí angažovat jsou vítány!), absolventky
semináře politického vzdělávání pro romské ženy realizovaného Fórem 50 %
Pracovní workshopy:
Dvě skupiny budou odděleně diskutovat a zamýšlet se nad podobnostmi a rozdíly mezi
různými typy znevýhodnění v přístupu k moci a rozhodování. Budou především hledat
způsoby řešení současného stavu – tipy na konkrétní společné aktivity (cíle – priority).
Zohledňovány budou výše navržené tematické okruhy. Každá skupina bude mít svou
facilitátorku a zapisovatelku. Závěry z jednání pracovních skupin a konkrétní návrhy, co
dělat společně dále, se budou diskutovat na odpoledním setkání všech účastnic.
Registrace účastnic:
koordinátorka akce Veronika Šprincová, sprincova@padesatprocent.cz, 774 411 151 nebo
257 216 170.
Účast na akci je bezplatná a občerstvení je během celého dne zajištěno.
Hlídání dětí bude zajištěno po předchozí domluvě (kontaktujte koordinátorku akce).

