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Rovné příležitosti a zapojení žen
v problematice rozvoje venkova

Projekt si klade za cíl vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na 
venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek 
pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza bude vycházet ze 
situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS 
Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří a MAS 
Moravská  cesta. MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu při rozvoji 
venkovského prostoru a jsou velmi inovativní v otázkách podpory 
podnikání a tvorby pracovních míst. I přes tyto  snahy však stále 
zaznamenáváme významné bariéry při vstupu žen na pracovní trh. 
Proto se tento projekt zaměřuje na problematiku fungování MAS a 
na identifikaci faktorů, které motivují nebo naopak zabraňují 
ženám aktivně  se zapojovat do pozic ve  správě a rozvoji 
venkovských aktivit.
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Nevýhody života na venkově jsou spatřovány především  v 
nedostatku rovných příležitostí získat zaměstnání. Z pilotních 
výzkumů vyplývá, že o této  skutečnosti je přesvědčeno 90 % žen, 
žijících na venkově. Z těchto důvodů patří ženy na  venkově mezi 
nejvíce  znevýhodněné skupiny v oblasti rovných příležitostí při 
vstupu na pracovní trh v rámci ČR. Této problematice je věnována 
nižší míra veřejné pozornosti, než  například oblasti rovných 
příležitostí mužů a žen ve vysokých manažerských pozicích firem, 
sídlících ve městech. Z hlediska studia a výzkumné činnosti, je proto 
situace žen na venkově  výrazněji opomíjena. Realizace projektu a 
jeho výstupy poskytnou odborné podklady pro vytvoření podmínek 
pro rovnost pohlaví v této oblasti.

Proč je tento projekt důležitý?

Výsledky analýzy budou zpracovány do odborné zprávy. Pro 
jejich shrnutí bude vypracována rovněž populárně-naučná příručka. 
Oba dokumenty  budou k  dispozici na webových stránkách 
www.civipolis.cz www.unives.cz, www.sblizenipolitikou.cz. Hlavní 
závěry  výzkumného šetření budou zástupcům místních akčních skupin 
a veřejnosti vysvětleny  rovněž prostřednictvím realizace odborného 
semináře a konference v závěru projektu.

Kde se mohu s projektem seznámit?
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