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(ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. LEDNA 2006)
PÁTEK 26. LEDNA
P ipravili jsme témata na 7. KS, vztahují se k Domovu. Jelikož se zvedá ve ejné mín ní k radarové základn v
R, rychle p ipravujeme i podotázky k tématu Kdo vládne sv tu?, aby si ženy uv domily, co se kolem nás d je.
Dáme jim vybrat, emu se cht jí v novat. Z týmu odejde v polovin února koordinátor kulatých stol . Šlo o
prosp šnou zkušenost se studentem gender. Muži jsou nau eni kontrolovat nás a ovládat, te nám budou
mluvit i do toho, jak rovné smíme být. Ministryn školství jmenovala muže jako poradce pro rovné šance ve
školách! P e etla jsem t i knihy z nakladatelství pro p emýšlivé lidi DharmaGaia, na záv r jsem si nechala
dalajlamu a jeho meditace o klidu, míru a lásce. Inspiroval m k úvodní ásti publikace projektu Quo vadis,
Femina? P jde o pod kování ESF EU za podporu rovných šancí, a t m, co prospívají realizaci projektu a
celého opat ení, také šéfredaktorce Dota ního v stníku, a t m anonymním, co se starají o každodenní
samoz ejmosti, jako je teplo, sv tlo, potrava bez ohledu na to, zda vládne pravice, levice i nikdo. Staletí
budovaná infrastruktura lidského spole enství je úžasná svou životaschopností za jakékoliv politické situace.
POND LÍ 29. LEDNA
Dozv d la jsem se o sebevražd hudebního skladatele a spisovatelky. Zvláštní je, jak se prezentovali na
ve ejnosti a co se asi odehrávalo doma, v soukromí. Také radili, jak proú tovat posledních 10 % platby, je lepší
nechat je propadnout než se zamotat do achr možné závislosti i vydírání.
ST EDA 31. LEDNA
Na 7. kulatém stole ženy jednozna n rozhodly pro téma Domov. Není o n m v metrech knih v knihovnách,
krom pár romantických výlev , nic.
Strukturovali jsme je na: 1. Domácí práce: as, ocen ní, d lba.
2. Morální a citová zodpov dnost: co nás
spojuje, home-management, soužití. 3. Prost edí: lokalita, komunita, vliv.
4. Výchova, vzd lávání: p íklady táhnou,
pozornost, pé e, vliv okolí.
5. Vztahy: sex, láska, generace, partnerství, p átelství.
Metodou brainstormingu dávaly ženy na papír vše, co jim p išlo na mysl, poté to prezentovaly a diskutovaly.
PÁTEK 2. ÚNORA
V týdnu jsme dotvo ili text zadávacího ízení na publikaci Quo vadis, Femina? a obeslali šest potenciálních
dodavatel s termínem uzáv rky 20. února v 16.00. Od úterý nejde internet ani e-mail, technik p ijde po ned li,
takže se mohu kone n soust edit na to, co by v publikaci mohlo být. Slov je dost, bude t eba p ísný výb r.
Sledovala jsem po ad o jedné tv rkyni, vykládala o realizaci svých vizí, o tom, jak její osobnost stojí za
tajemstvím zdaru, jen ona p esn ví, jaký bude kone ný výsledek. Improvizuje, inspiruje se za chodu, tým
pracuje podle její vize a takové jsou také jeho limity.
ST EDA 7. ÚNORA
V pond lí po pracovní sch zce p išli ze švýcarského Ernst & Young na osobní interview. Je vždy osv žující
setkat se a bavit s cizinci, zajímalo je p edevším holistické pojetí, na rozdíl od zdejších struktur, které si libují v
detailech. Dne 16. 1. jsme odevzdali 4. monitorovací zprávu. Dnes p išla 1. výzva k oprav , máme se vyjád it do
p ti dn . Kritizují monitorovací indikátory, které Benefit p edepsal na: Po et ú astník kurz - klient služeb a
Podíl úsp.abs.kurzu-klient.sl.na cel.po ., p i emž v projektu nemáme ani jeden kurz, jen kulaté stoly, p ednášky
a práci s ve ejností na r zných úrovních. Bazírování na detailu se míjí s realitou. Doru enkou p išlo upozorn ní,
že 21. 2. bude kontrola na PSSZ a 8. 3. na VZP.
PÁTEK 9. ÚNORA
V era jsem byla na pravidelném spole enském ve eru u Outrat , p ednášelo se a diskutovalo o Karolín
Sv tlé, den jsem zakon ila na Nizozemském velvyslanectví, kde byla vzpomínka podp rných Matra program ,
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potkala jsem tam plno starých známých, se kterými se jinak t žko organizujeme, jde o skv lé spole enské akce.
Pro kontrast vzpomenu, jak mi m la být prost ednictvím eského ministerstva životního prost edí p edána
Green Apple Award. Rok po vyhlášení došla poštou.
PÁTEK 16. ÚNORA
Na p íkaz administrátora jsme v indikátorech vypustili diskutující na webových stránkách projektu i ty, kte í se o
n m dozv d li prost ednictvím denního tisku, rozhlasu, reklam i leták a za ali se o projekt zajímat,
komunikovat a následn s námi spolupracovat. Nechápu, pro jsme investovali do propagace a publicity.
TVRTEK 22. ÚNORA
Jsme v informa ním vakuu, nemáme zp tnou vazbu od administrátora, zda akceptoval opravy ke 4.
monitorovací zpráv . V úterý bylo výb rové ízení na publikaci, p išly t i nabídky vyrovnané kvality, bylo t žké
rozhodnout, nakonec o pár bod vyhrála nejkomplexn jší nabídka, díky jejich zkušenostem s vydáváním knih.
Ve er p edtím jsme byly s Adélou na gala ve eru na Žofín , kde se vyhlašoval nejlepší sociální i normální
podnikatel roku. Používaný jazyk byl v mužském rodu, ocen ní byli výlu n muži, žádná žena!
Foto popis|
O autorovi| MARIE HAISOVÁ, Autorka a koordinátorka projektu
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