
 
 

 

 
 

ÚŘAD VLÁDY ČR 

Oddělení rovnosti žen a mužů 

 

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci na téma 

 

„Gender mainstreaming jako strategie prosazování 

rovnosti žen a mužů“ 

 

Konference se uskuteční v rámci projektu  

„Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen 

a mužů v ČR“ (CZ.1.04/5.1.00/81.00004) 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 

27. března 2015 od 9:00 do 16:00 hodin 

Lichtenštejnský palác, Zlatý sál 

Úřad vlády České republiky, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 

 

Prosíme Vás o potvrzení účasti nejpozději do 23. března 2015 na email  

grunbergova.lenka@vlada.cz  

 

V době trvání konference bude zajištěna možnost hlídání Vašich dětí předškolního 

věku. V případě Vašeho zájmu o tuto službu, nás, prosím, neprodleně kontaktujte. 

Kapacita míst je omezena. 

Program konference viz níže. 
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PROGRAM 

08:30 – 09:00 Registrace  

09:00 – 09:15 Zahájení konference Jiří Dienstbier, ÚV ČR 

09:15 – 09:30 Co je gender mainstreaming? 
Monika McGarrell Klimentová, 
Fórum 50% 

1. blok: Gender mainstreaming a jeho prosazování v České republice 

09:30 – 09:50 
Rámec gender mainstreamingu na vládní 
úrovni 

Lucia Zachariášová, ÚV ČR 

09:50 – 10:10 
Jak podporují poradní orgány vlády ČR 
prosazování gender mainstreamingu 
ve státní správě? 

Petr Pavlík, FHS UK 

10:10 – 10:30 
Správný přístup k gender mainstreamingu 
znají i gender focal points 

Eva Ferrarová, Ministerstvo 
vnitra 

10:30 – 10:50 
Co mohou dělat kraje v oblasti gender 
mainstreamingu? 

Zdeněk Kadlec, Krajský úřad 
Kraje Vysočina 

10:50 – 11:05 Diskuse  

11:05 – 11:20 Občerstvení – Hnědý sál  

2. blok: Prosazování gender mainstreamingu na evropské a mezinárodní úrovni 

11:20 – 11:40 
Prosazování gender mainstreamingu 
prostřednictvím Evropské komise 

Bude upřesněno 

11:40 – 12:00 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) a gender mainstreaming 

Bude upřesněno 

12:00 – 12:20 
Gender mainstreaming v operačním 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(ESF ČR) 

Adéla Purschová, MPSV 

12:20 – 12:40 
Ex-ante kondicionalita rovnost žen a mužů 
v novém programovém období Fondů 
ESIF 

Vladimír Kváča, 
Eliška Opavová, MMR 

12:40 – 12:55 Diskuse  

12:55 – 13:30 Oběd – Hnědý sál  

3. blok: Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů jako nástroj gender 
mainstreamingu 

13:30 – 13:50 
Legislativní rámec hodnocení dopadů 
na rovnost žen a mužů 

Pavla Špondrová, Otevřená 
společnost, o.p.s. 

13:50 – 14:40 
Metodika hodnocení dopadů na rovnost 
žen a mužů pro materiály předkládané 
vládě ČR 

Klára Čmolíková Cozlová, 
Otevřená společnost, o.p.s. 

14:40 – 15:00 
Gender mainstreaming v praxi – návod 
krok za krokem – maltský příklad 

Maria Borg Filletti,  
National Commission for the 
Promotion of Equality 

15:00 – 15:20 
Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 
– slovenský příklad  

Bude upřesněno 

15:20 – 15:45 Diskuse  

15:45 – 16:00 
Neformální část diskuse při občerstvení 
– Hnědý sál 

 

 


