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„NENECHTE SE DISKRIMINOVAT!“
V pondělí 14.12. 2009 startuje kampaň proti
diskriminaci na základě pohlaví a věku
v MHD Liberec.
V pondělí 14.12. 2009 se v libereckých tramvajích objeví letáky zaměřené proti
diskriminaci na základě věku a pohlaví a proti sexuálnímu obtěžování. Kampaň
realizuje obecně prospěšná společnost Gender Studies a jejím cílem je upozornit na
možnost obrany proti diskriminaci a to prostřednictvím právní poradny Gender
Studies.

Diskriminace stále ještě existuje a je protizákonná! Právničky Gender Studies denně
vyřizují desítky dotazů osob, které se s diskriminací v různých podobách osobně
setkaly.
V MHD Liberec uvidí cestující do 28.12.2009 tyto motivy:
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Diskriminací jsou nejohroženější:
-

ženy, u nichž se předpokládá brzký nástup na mateřskou a rodičovskou
dovolenou,
ženy a muži vracející se do zaměstnání z mateřské a rodičovské dovolené,
ženy a muži po padesátce,
ženy a muži jiného etnika nebo jiné národnosti,
ženy a muži se zdravotním handicapem.

PRÁVNÍ PORADNA
Součástí projektu je informační centrum poskytující literaturu a informace z oblasti
rovných příležitostí žen a mužů. Centrum je možné navštívit v knihovně Gender
Studies, Gorazdova 20 v úterý až čtvrtek od 12 do 18 hodin. Právní poradna Gender
Studies pro osoby diskriminované a potenciálně diskriminované na základě pohlaví a
věku byla rozšířena.
Právní poradna:

Infocentrum Liberec:

Každé úterý od 9:00 do 11:00, každou
středu od 14:00 do 16:00 a každý pátek od
16:30 do 18:30 je k dispozici telefonická
právní poradna na telefonním čísle
224 913 350 a 774 913 350

Každé pondělí od 15:00 do 17:00 a
středu od 10:00 do 12:00 je
v provozu
v Krajské
vědecké
knihovně Liberec infocentrum pro
diskriminované osoby.

Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou
adresu
pravo@genderstudies.cz
či
s využitím
dotazníku
na
http://www.rovneprilezitosti.cz, sekce Právní
poradna.
Veškeré
dotazy
zodpovídá
právnička Martina Štěpánková.

K dispozici je počítač s možností
bezplatného přístupu na internet.
Mimo provozní hodiny je zde dostatek
informačních materiálů.

Projekt „Nenechte se diskriminovat“
Na region Severovýchod je zaměřen nový projekt Gender Studies, o.p.s. „Nenechte
se diskriminovat“, jehož součástí je i přímá právnická pomoc osobám postiženým
diskriminací.
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Cílem projektu je podpora naplňování práv osob ohrožených diskriminací na
základě pohlaví, věku a projevy vícenásobné diskriminace, aktivní pomoc těmto
osobám a zjišťování podmínek v případě porušování práv v regionu
Severovýchod.
V rámci projektu se vytváří soubor služeb komplexní pomoci pro osoby ohrožené
diskriminací a současně se tyto služby v rámci projektu aktivně poskytují. Probíhá
monitorování projevů diskriminace s cílem komplexního zmapování uvedeného typu
diskriminace v regionu. Zjištěné výsledky budou analyzovány a zveřejněny spolu
s návrhy pro možná systémová opatření a zefektivnění vymahatelnosti práva.
Nedílnou součástí projektu je zajištění informační kampaně cílené na informovanost
osob ohrožených diskriminací a současně podporující zvýšení povědomí o
problematice diskriminace u široké veřejnosti. V rámci projektu je zpracováván
sborník kasuistik a příkladů dobré praxe jako specifické know-how pro řešení
diskriminace v uvedené oblasti, využitelný v rámci celé ČR.

Kontakty:
Helena Skálová, manažerka projektu; helena.skalova@genderstudies.cz
Kateřina Dušková, Public Affairs projektu; katerina.duskova@gmail.com

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a
vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je
shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů
GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce,
politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací
a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.
Zdrojem dalších informací pro vás mohou být i webové stránky www.feminismus.cz či www.genderstudies.cz či
www.rovneprilezitosti.cz.
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