Občanské
anské sdružení Civitas per Populi začíná
číná zpracovávat
zp
Strategický
trategický plán obce/města
obce/m sta z pohledu rovných příležitostí
př
Začátkem května 2012 naše sdružení začalo pracovat na projektu: Strategický plán
obce/města
sta z pohledu rovných příležitostí
p
(gender analýza strategického plánu), na který
získal finanční
ní podporu od nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné
příležitosti žen a mužů.
Projekt se týká analýzy dopadů
dopad strategických plánů aťť kladných, či záporných
především na muže a ženy,, neopomíjí
neo
ale ani ostatní lokální komunity. Posouzení těchto
dopadů proběhne na základěě vytvoření
vytvo
gender analýzy.
Na úrovni měst
ěst
st a obcí je použití strategického plánování zcela běžné,
b
ale aplikování
tzv. gender mainstreamingu už na tom tak dobře
dob e není, spíše se nepoužívá vůbec.
v
Avšak
zabývat se otázkou dopadůů strategického
strateg
plánování na obyvatele měst
ěst a obcí je velmi
důležitá.
ležitá. Strategické plánování není legilsativně
legilsativn ošetřeno,
eno, tudíž ani genderová analýza není
pevně zakotvena ve strategickém plánování, převážná
p
většina
tšina zpracovatelů
zpracovatel strategických
plánů proto genderovou analýzu
alýzu zcela vypouští.
Cílem projektu je vytvoření
vytvoř
a zveřejnění gender analýz větších
ětších měst
mě a obcí v ČR a
následně jejich prezentace a hlavně
hlavn porovnání. Toto porovnání by mělo
ělo rozpoutat veřejnou
ve
diskuzi o tvorbě strategických plánů
plán jako takových a také o pohledu
ledu na komunitu. Výsledky
analýz budou prezentovány jak tvůrcům,
tv
tak zadavatelům
m strategických plánů
plán a upozorníme
na jejich nedostatky v rámci gender analýzy, kde běžně
b
využívají kritéria dopadů
dopad na životní
prostředí,
edí, ale již nevyužívají dopady na rovnost v komunitě.. Naším cílem je poskytnout
zpětnou
tnou vazbu obcím na stávající strategické plány tak, aby mohli jednoduše pozměnit
pozm
nastavené cíle plánů směrem
ěrem právě
práv k genderové vyváženosti.
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