© Evropská kontaktní skupina v České republice, 2008
www.ekscr.cz
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Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu
a diskriminaci a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.
Čím se zabýváme?
• ženy na trhu práce
diskriminace na trhu práce, nezaměstnanost, práce z domova, rekvalifikace a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
• migrace a integrace
postavení cizinců a cizinek ve společnosti, problémy, kterým čelí při začleňování do většinové společnosti, odlišné modely integrace, komunitní rozvoj,
svépomocné aktivity migrantů a migrantek
• rovné příležitosti mezi muži a ženami
osvěta, vzdělávání, publikace a kampaně
Jaké jsou naše aktivity?
odborné přednášky • semináře • interaktivní vzdělávací workshopy • mezinárodní konference • multikulturní skupiny • sociologické výzkumy • analýzy •
informační a osvětové kampaně • zahraniční stáže • síťování • publikační činnost
Jsme součástí České ženské lobby, platformy nevládních neziskových organizací, která hájí práva žen nejen v ČR (www.czlobby.cz).
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DISKRIMINACE AZYLANTŮ A AZYLANTEK V ČR
Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY
Fakta a doporučení
Praha 2008
Publikace je výstupem stejnojmenného výzkumného projektu. Zaměřuje se
na důležité oblasti života azylantů a azylantek jako je integrace na trh práce,
znalost českého jazyka a orientace ve společnosti. Zkoumá, zda čelí muži jiným
překážkám nežli ženy a zda se liší jejich cesty k plnoprávnému začlenění do
české společnosti. Cílem publikace je čtenářům/kám zprostředkovat zkušenosti
a názory azylantů/tek. Jejich životní příběhy necháváme v publikaci zaznít ve
formě vybraných citací z rozhovorů.
Publikace je zdarma k dispozici v kanceláři EKS nebo ke stažení ve
formátu pdf. Publikace je k dispozici rovněž v angličtině na CD.

PRÁCE ŽEN Z DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE
Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi
domácností, nebo flexibilita pro skloubení
rodinného a profesního života?
Praha 2007
Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který provedla EKS v období od října 2005
do února 2006. Jde o vůbec první zpracovaný náhled na fenomén práce z domova
v rámci České republiky, který přináší mnohé překvapivé informace o současných
problémech žen na pracovním trhu.
Publikace je zdarma, je k dispozici rovněž v angličtině na CD.

Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč
k tolerantní a multikulturní Evropě
MEMORANDUM ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN
Praha 2005
Publikace reprezentuje hlas žen z menšin a žen uprchlic, které žijí v Evropě. Nabízí
náhled do jejich životů, problémů, kterým čelí v souvislosti se svou příslušností
a zároveň předkládá návrhy pro efektivnější soužití menšin, které vycházejí z jejich
vlastních zkušeností. V publikaci naleznete témata jako spiritualita v každodenním
životě, Romské a Muslimské ženy v Evropě, rasismus a diskriminace, ale také
praktické návrhy k vlastním aktivitám a příběhy žen.
Publikace je zdarma a je k dispozici rovněž v angličtině.

Ženy na trhu práce – Jak na nezaměstnanost
a diskriminaci
PRAKTICKY A TAKTICKY!
Příklady dobré praxe z Evropy
Praha 2005
Sbírka efektivních strategií a příkladů dobré praxe převážně ze Střední
a Východní Evropy. Publikace popisuje aktivity odborových organizací, kampaň
proti diskriminaci žen na trhu práce v Rumunsku, mikro-úvěry pro ženy ve Velké
Británii, svépomocné aktivity žen v Srbsku, funkci úřadu ombudsmana pro rovné
příležitosti v Litvě atd.
Cena publikace: 50 Kč. Je k dispozici rovněž v angličtině.

WOMEN AND WORK NETWORK –
Jak založit, rozvíjet a podporovat mezinárodní
ženskou spolupráci
Praha 2005
Publikace popisuje na praktickém příkladu jak lze rozvíjet mezinárodní aktivity
mezi lokálními ženskými organizacemi. Zaměřuje se na praktické rady, aktuální
témata která ženy v současné době řeší a rovněž nabízí interaktivní metody pro
podporu ženských svépomocných aktivit, pro efektivní organizování a skupinové
rozhodování.
Publikace je zdarma a je k dispozici rovněž v angličtině.

ŽENY V SOCIÁLNÍ NEJISTOTĚ – ŽENY NA
PERIFERII
Podněty k aktivitám
Inspirace k celoevropské spolupráci
Praha 2004
Publikace je výstupem z mezinárodního setkání ženských aktivistek v Great
Yarmouth, UK. Na konkrétním příkladu města Great Yarmouth, které se nachází
na východním pobřeží Anglie popisuje dopad strukturálních změn (a s nimi
související chudobou, nezaměstnaností a sociálním vyloučením) na ženy. Zároveň
nabízí příklady řešení jejich problémů a popis projektů na jejich podporu.
Publikace je zdarma a je k dispozici rovněž v angličtině.

