Mgr. MONIKA MCGARRELL KLIMENTOVÁ
SPECIALIZACE

Gender mainstreaming, facilitace Future City Game (licencovaná Games
Master), rovné příležitosti žen a mužů, prezentace

KONTAKT

klimentova@padesatprocent.cz

POZICE

lektorka, konzultantka v oblasti gender
mainstreamingu, projektová koordinátorka,
místopředsedkyně organizačního výboru
Kongresu žen

VZDĚLÁNÍ:
 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, magisterský obor Sociální geografie a
regionální rozvoj
 Diplomová práce na téma „Evropeizace environmentálního diskursu postsocialistických zemí střední a východní Evropy“
LEKTORSKÁ PRAXE
 školení pro obecní správu a samosprávu, studující VŠ, neziskový sektor, konference
a semináře pro veřejnost (v české a anglickém jazyce)

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI
Fórum 50 %, projektová koordinátorka, expertka na gender mainstreaming, lektorka
 Koordinace projektů zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
- Dejme ženám šanci
- Kongres žen – nejen pro ženy (I. a II. ročník)
- Ženy a muži v rovnováze – koordinace aktivit gender mainstreamingu


Tvorba genderových analýz – strategické plány rozvoje, podklady územních plánů,
obecní rozpočty a procesy participace z hlediska genderu



Zpracování metodiky uplatňování gender mainstreamingu v rozvoji měst a obcí
- Příprava Toolkitu gender mainstreamingu pro města a obce, spolupráce
s veřejnou správou a Svazem měst a obcí ČR
Lektorská činnost
- akreditovaná školení „Komunitní a genderové rozpočtování ve
městech a obcích“, „Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a
obcích“
- přednášky na téma gender mainstreaming, gender a rovné
příležitosti a ženy v politice (také v anglickém jazyce)
Facilitace participace v plánování rozvoje měst a obcí







-

Akreditovaná facilitátorka (Games Master) British Council
Příprava, facilitace a zpracování výstupů Future City Game

-

Strategické plánování občanského sdružení Kongresu žen
Komunikace s médii
Fundraising a uzavírání strategických partnerství
Řízení koordinačního týmu Kongresu žen

Kongres žen

ODBORNÝ ROZVOJ /ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ
 Plánování veřejného prostoru a šetrná doprava – základní principy participativního
plánování veřejných prostranství měst
 Facilitace - nástroje a principy správné facilitace
 Training for Games Masters of Future City Game – creative community planning
 method
 Prezentační dovednosti v anglickém jazyce
 Lektorské školení pro lektorky
 PowerPoint 2013 – jako nástroj pro využití interaktivních metod v rámci výuky

