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Přispíváme k posilování rovných příležitostí žen a mužů
Pomoc při odstraňování nerovnováhy v postavení žen a mužů na trhu práce,
snížení rozdílů v odměňování a vůbec posílení rovných příležitostí. To jsou hlavní
záměry projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí
žen a mužů v České republice“, který realizuje ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV). Výstupem bude první ucelený dokument, který stanoví střednědobé cíle
a priority v oblasti rovného postavení žen a mužů v České republice.
„Přestože jsme začlenili směrnice Evropské unie týkající se rovných příležitostí
do českého právního systému, neznamená to, že bychom se neměli aktivně snažit
o jejich důsledné uplatňování v praxi,“ říká ministr práce a sociálních věcí František
Koníček a dodává: „Změny se nedají dělat takzvaně „od stolu“. Musí
vycházet
z konkrétních zkušeností z regionů, ze spolupráce státu se
zaměstnavateli, odbory nebo neziskovými organizacemi. Všichni bez ohledu na
genderové stereotypy mají rovné právo rozvíjet své schopnosti.“
Cílem projektu je vytvořit strategii pro prosazování rovnosti žen a mužů, optimalizovat
činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, včetně jejích čtyř výborů a pracovní
skupiny, vytvořit metodiku a vodítka pro hodnocení dopadů na rovné příležitosti žen
a mužů v materiálech předkládaných vládě ČR a zefektivnit sběr statistických
údajů vztahujících se k oblasti genderu. Cílovou skupinou jsou orgány státní správy,
ministerstva či Český statistický úřad. Dopad projektu by ale měl mít vliv na všechny
občany ČR a instituce, které se oblastí rovných příležitostí žen a mužů zabývají.
„Vstupní analýza ukázala, že české ženy jsou častěji než muži sociálně
znevýhodněné v celé řadě oblastí. Například je ve větší míře ohrožuje
nezaměstnanost, mnohem častěji než muži se potýkají s nedostatečnou nabídkou
flexibilních forem pracovních úvazků, s bariérami při návratech na trh práce
po mateřské nebo rodičovské. Významný je také rozdíl v odměňování žen a mužů“,
vysvětluje náměstek ministra práce a sociálních věcí pro EU, mezinárodní spolupráci,
sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš.
V roce 2012 se Česká republika umístila na 73. místě v mezinárodním žebříčku Global
Gender Gap Index, který sleduje dosaženou úroveň rovnosti žen a mužů. Ve
srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi jde o podprůměrnou pozici. Rozdíl
v odměňování žen a mužů (gender pay gap) je u nás 21 %, průměr v celé EU je 16,2 %.
Výsledný dokument projektu – strategie pro prosazování rovnosti žen a mužů – se má
stát zásadní tolik potřebnou pomůckou pro zdokonalení systému institucionálního
zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR. Pomoci s tím mají i další výstupy
projektu, především vytvořená metodika a optimalizace relevantních statistických dat.
Projekt začal v listopadu 2012 a potrvá do června 2015. Financován je z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR, celkem jde o 12,6 milionu korun.
Prostřednictvím projektu byla navázána mezinárodní spolupráce s Rakouskem
a Slovenskem, která má umožnit přenést zkušenosti z těchto zemí do našeho prostředí.
V plánu je mimo jiné sedm workshopů a dvě mezinárodní konference.
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O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá
prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat
nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům,
které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa,
zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či
lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou
nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.
Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV.
Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena
programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.
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