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vize žen o trvale udržitelném život� 
 
Stru�né p�edstavení organizace, která projekt zašti�uje. 
 
Agentura GAIA je ob�anské sdružení, jehož cílem je hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti 
ochrany životního prost�edí, vzd�lávání a osv�ty. Svými aktivitami p�ispívá k harmoni�t�jší spole�nosti, ve které 
je horizontální myšlení na stejné úrovni s vertikálním, což je základní p�edpoklad efektivní komunikace mezi 
lidmi obecn�, zde však jde zejména o porozum�ní muž� ženám a žen muž�m. Konkrétní projekty jsou 
realizovány ve t�ech hlavních sm�rech: Zele� je život, Ženy a životní prost�edí, Alternativy ke konzumnímu 
zp�sobu života - více na www.ecn.cz/gaia. 
 
Motivy, které vedly k rozhodnutí projekt realizovat: 
 
Autorka projektu - Marie Haisová, MBA se v�nuje tématu rovných p�íležitostí od roku 1993, kdy za�ala 
profesionáln� pracovat jako �editelka v neziskovém sektoru - viz www.mariehaisova.cz. Realizovala �adu 
projekt�, od vlivu žen na strategické rozhodování po trvale udržitelný rozvoj. Postupn� si uv�domila, že v�tšina 
aktivit je reakcí, �ešením následk�, že chybí pozitivní, proaktivní p�ístup. "Chléb a r�že" bylo heslo žen minulosti, 
kterým prosazovaly právo žen na vzd�lání, právo volit a být voleny. Šlo o ekonomické jistoty, spole�enský 
respekt a úctu. Jaká je vize sou�asných žen, �eho cht�jí prost�ednictvím programu na gender mainstreaming 
Evropské unie dosáhnout? Je možné ve spole�nosti, uctívající "chléb a hry" - peníze, televizi a fotbal - uplatnit i 
jiné hodnoty? Bude spole�nost, naslouchající ženám, místo investic do stíha�ek investovat do výchovy k míru, 
toleranci a respektu k sob� navzájem, k p�írod� a zázraku života ve všech jeho formách? 
 
Cíle projektu: 
 
Cílem projektu je - za ú�asti r�zných v�kových kategorií žen a r�zných profesí a ve spolupráci s vybranými 
neziskovými organizacemi, které se v�nují problematice gender mainstreamingu, zpracovat VIZI ŽEN o 
BUDOUCNOSTI a dopadu ženského principu na spole�nost. Pojmenujeme ne�ešené stereotypy a problémy, 
které po generace p�etrvávají mezi ženami a muži v �eské spole�nosti. Tyto stereotypy a paradigmata p�esn� 
naformulujeme, budeme je zve�ej�ovat a mluvit o nich tak, aby se postupn� dostaly do pov�domí celé populace. 
Jde o prioritu moderní spole�nosti a jeden z pilí�� Evropské unie. 
 
Na záv�r: 
 
Projekt je realizován v termínu od 1.1.2006 do 31.12.2007. Jde o tvo�ivou práci, jejíž pr�b�h m�žete sledovat a 
zapojit se prost�ednictvím diskuzního fóra www.quovadisfemina.cz. 
Osobn� si myslím, že nejen cíl, ale i cesta sama o sob� je cílem a má smysl, který je dobré prožít p�i plném 
v�domí. T�ším se na spolupráci a srde�n� zdravím. 
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