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Jaká je spole�enská vize sou�asných žen? Co chceme a pot�ebujeme? Jaké jsou naše priority? Jde 
nám hlavn� o rovné platové ohodnocení, slad�ní rodinného a profesního života, zdravé životní 
prost�edí �i lepší výchovu, vzd�lání a kulturu života? Jak vnímají ženy své postavení ve spole�nosti? 
 Na tyto a další otázky hledá odpov�� projekt Agentury GAIA, o.s., nazvaný Quo vadis, 
femina? 
- vize žen o trvale udržitelném život�. Projekt navazuje na odkaz Mezinárodního dne žen a na ženské 
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. Po sto letech se ukazuje, že situace �eských žen stále není rovnoprávná se situací muž�. 
Podle statistických údaj� zpracovaných v roce 2005 Ministerstvem práce a sociálních v�cí �R a 
�eským statistickým ú�adem ženy vyd�lávají v pr�m�ru mén� než muži tém�� o 4000 K� m�sí�n� i 
bez ohledu na skute�nost, že mají stejné vzd�lání. Také mezi nezam�stnanými dlouhodob� p�evažují 
ženy. Statisticky jsou ženy v menšin� zastoupeny ve strategických a �ídících pozicích v národním 
hospodá�ství, Platí do 7. 6. 2007 ve spole�ensky významných pozicích, pro jednu v zákonodárné a 
výkonné moci a nep�evažují ani psychologickou, v masmédiích. 
pedagogickou �i speciáln� Jak vyplynulo z besed po�ádaných v rámci projektu Quo vadis, femina?, 
v�tšina práce spojená pedagogickou radu s chodem domácnosti a výchovou d�tí stále leží na bedrech 
žen bez ohledu na jejich vzd�lání a profesním postavení. „Situace v �eské republice vypovídá nejen o 
nepochopení ženské role ve spole�nosti, ale také o stavu spole�nosti a jejích hodnotách obecn�,“ 
vysv�tluje autorka a vedoucí projektu Quo vadis, femina? Marie Haisová, MBA, motivy, které jí vedly 
k jeho zpracování. 
 Projekt Quo vadis, femina? je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpo�tem �R. Probíhá formou kulatých stol� se ženami r�zných v�kových a sociálních kategorií, 
p�ednášek a besed s ve�ejností a diskusí na www.quovadisfemina.cz. V sou�asné dob� se tento 
projekt nachází ve své druhé fázi, kdy ženy diskutovaly téma Domov (soukromá sféra), Kdo vládne 
sv�tu? Ekonomická nezávislost a Spole�enská závislost. 
 Projekt potrvá do konce roku 2007 a jeho výsledkem bude návrh vize pražských žen 
p�edložený k celospole�enské diskusi. V �íjnu 2007 prob�hne mezinárodní konference, která bude o 
vývoji a výsledcích informovat odbornou i širokou ve�ejnost. 
 Pro ty, kdo se cht�jí o tématu rovných p�íležitostí z pohledu a zkušeností Agentury GAIA, 
o.s., dozv�d�t více, p�ipravujeme v záv�ru projektu publikaci, kterou si m�žete objednat na adrese: 
Agentura GAIA, o.s., p.o. box 2, 106 00 Praha 10, tel: 774 946 517. 
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