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Vyjád�it své názory o postavení žen v sou�asné �eské spole�nosti, pod�lit se o zkušenosti ze soukromého 
i ve�ejného života a podnítit spole�enskou zm�nu na poli rovných p�íležitostí pro muže a ženy m�že 
ve�ejnost prost�ednictvím nov� otev�eného diskusního fóra na webových stránkách 
www.quovadisfemina.cz.  
 
Interaktivní webové internetové stránky jsou sou�ástí projektu ob�anského sdružení Agentura GAIA 
„Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném život�“. Projekt si klade za cíl zpracovat 
spole�enskou vizi žen a jejich p�edstavu o spole�né budoucnosti. Co ženy cht�jí a pot�ebují? �ím 
prospívají vedle svých rodin i nejširší spole�nosti? Projekt je ur�ený všem ženám, které se nebojí vyjád�it 
své pot�eby a názory.  
 
„Cílem diskuse je p�isp�t ke zm�n�, aby se ženy p�ímo aktivn� podílely na ve�ejném život�, aby p�ímo 
ovliv�ovaly spole�nost a m�sto, ve kterém žijí. Podle p�edpokladu, že svobodná jsem natolik, nakolik 
sob� rozumím, by se ženy m�ly setkávat a diskutovat. Aktivn� konat a podílet se na spole�enské zm�n� 
m�že v�tšinou ten, kdo má vytvo�enou p�edstavu“ vysv�tluje Lenka Pavlasová z Agentury GAIA.  
 
Projekt navazuje na odkaz ženského hnutí, které v devatenáctém století pod heslem „chléb a r�že“ 
usilovalo o ekonomickou sob�sta�nost a spole�enské uznání žen - v�etn� volebního práva �i 
neomezeného p�ístupu ke vzd�lání a profesnímu uplatn�ní. Otázka, zda se dnešní ženy v dob� maximální 
svobody, profesních a ekonomických možností dokážou op�t sjednotit a �íci spole�nosti, co cht�jí, bude 
p�edm�tem kulatých stol�, mezinárodní konference a diskuse na internetových stránkách 
www.quovadisfemina.cz.  
 
„T�ším se na aktivní dialog se ženami, které v�dí, co cht�jí a umí to vyjád�it. Kdo nic nechce, nic 
nedostává a my chceme být aktivní sou�ástí spole�nosti i lidských d�jin, mít herstorii“, vyzývá vedoucí a 
autorka projektu Marie Haisová.  
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Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo�tem �eské republiky.  
 
 


