
 

Školení pro političky a aspirantky do politiky

30. dubna 2010 (10 – 16 h)
 
NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, Brno-střed

Fórum 50 % Vám nabízí školení za zvýhodněnou cenu, které je zaměřené na tři oblasti důležité 
pro politickou práci. První blok bude zaměřen na organizační schopnosti a práci v týmu, druhý 
na téma  rovných  příležitostí  a  žen  v politice  s  ohledem  na  tzv.  dominační  techniky  a  třetí 
na komunikační  dovednosti  a  na mediální  prezentaci.  Cílem školení  je  vybavit  aktivní  političky 
i ženy, které mají zájem do politiky vstoupit, dovednostmi, které jim pomohou v jejich politické práci 
obstát a vyrovnat se s bariérami, kterým jsou jako ženy v politice mnohdy vystaveny.

Program:

 Organizační schopnosti a práce v týmu
Představení  základních  pravidel  organizace  práce  s  ohledem  na  oblast  politiky 
(např. organizace porady, plánování aktivit atd.). Nácvik práce v týmu formou interaktivního 
cvičení. 
Blok trvá 2 hodiny.

Lektoruje:  Mgr. Zuzana Ježková – zástupkyně ředitele a  lektorka Akademického centra 
studentských aktivit

 Rovné příležitosti, ženy v politice a dominační techniky
Obecný  úvod  do  tématu  rovných  příležitostí  žen  a  mužů,  druhá  část  bude  zaměřená 
na oblast  politiky  a postavení  žen v politice – s jakými problémy se setkávají  a jak jim 
mohou čelit. Praktické cvičení zaměřené na tzv. dominační techniky. 
Blok trvá 2 hodiny.

Lektorují: tým Fóra 50 % (Mgr. Veronika Šprincová a Bc. Marcela Adamusová)

 Komunikační dovednosti a  mediální prezentace
Dozvíte se, co je mediální  profil  političky,  který můžete médiím nabízet,  naučíte se, jak 
média oslovit.  Součástí  programu je i  část  věnovaná stereotypnímu zobrazování  žen – 
političek v médiích, včetně praktických příkladů z mediální praxe. 
Blok trvá 2 hodiny.

Lektoruje: Mgr. Barbora Petrová – politoložka a mediální lektorka, doktorandka politologie 
FSS MU

Cena  900 Kč zahrnuje 6 výukových hodin a malé občerstvení. 

Přihlášky prosím posílejte  do 26.  dubna,  obratem vám vystavíme fakturu a  od Vás budeme 
následně  požadovat  potvrzení  o  platbě  (platba  musí  být  připsána  na  účet  nejpozději  3  dny 
před konáním workshopu). Z důvodu zajištění efektivní týmové práce je počet míst omezen!

Kontakt:  Veronika Šprincová, sprincova@padesatprocent.cz , tel.: 257 216 170, 774 411 15


