Úvod
Strategické plánování rozvoje měst a regionů u nás začalo být více podporováno až
na přelomu tisíciletí. Zákonem není nikde určen obsah, ani způsob pořízení strategických
dokumentů, každá obec si je sestavuje na základě potřeb v dané lokalitě. Ani genderová
vyváženost není zákonem ošetřena. Příčinou může být tedy ne příliš dlouhá tradice
strategického plánování jako takového a také chybějící právní předpisy, které by jasně
problematiku genderové vyváženosti začlenily do české legislativy.
Při plánování rozvoje a tedy i při strategickém plánování je třeba sledovat hledisko rovnosti
žen a mužů, a to na základě analýzy, nebo pouhým uvážením. Z dlouhodobého hlediska by
měly být brány v potaz potřeby žen i mužů, i strategické cíle by tedy měly být rámcově
genderově vyvážené.
Cílem ovšem není stavět genderové hledisko nad ostatní kritéria a upřednostňovat cíle,
aktivity či projekty, které jsou zaměřeny na ženy. Obec by tím měla získat přehled o struktuře
strategického plánování, což umožní jeho lepší analýzu.
Problematika genderu by měla být zohledněna ve všech úrovních strategického plánování.
Tedy strategická vize, vlastní strategický plán se stanovenými kritickými oblastmi a samotné
akční plány by měly být posouzeny, zda vedou k rovnosti žen a mužů. Podobně to platí
o projektech, které přispívají k plnění jednotlivých úrovní strategického plánu. Zamýšlené
investiční aktivity je nutno hodnotit jako celek, ale i v rámci jednotlivých výdajových kapitol
a jejich vyváženosti.
Ve veřejném sektoru se používá metoda strategického plánování na úrovni obcí. Aplikace
gender mainstreamingu ve strategickém plánování není zatím využívána, přesto je třeba se
zabývat otázkou dopadů strategického plánování na obyvatele měst i dalších sídel a případně
mikroregionů nebo na jednotlivé skupiny obyvatel města.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo vyvinutí a ověření metodiky pro vypracování genderových
analýz strategických plánů a jejich ověření na souboru plánů 16 velkých měst v České
republice a při jejich vzájemném porovnání.
Zavedením metodiky hodnocení strategických plánů podle genderové vyváženosti se změní
především pohled na celkovou problematiku rozvoje města. Genderová analýza poskytne
rozhodujícím představitelům obce zpětnou vazbu ke strategickému plánu a umožní jim
nastavené cíle plánu obracet směrem ke genderové vyváženosti. Projekt má za cíl dosáhnout
změny v přístupu ke strategickému plánování měst a obcí, kdy se genderová analýza stane
obvyklou součástí strategických dokumentů.
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