První získané výsledky z gender analýzy strategických plánů
našich měst

Od začátku května
ětna 2012 se naše občasnské
ob asnské sdružení zabývá zpracováním genderové
analýzy strategických plánůů velkých měst,
m
kterou finančně podořila
řila Nadae Open Society
Fund Praha. Pro vytvoření
ření této analýzy bylo vybráno 15 největších
nejv
měst
ěst dle počtu
po
obyvatel
v České
eské republice (bez hlavního města
m
Prahy), jednalo se o města
sta Brno, České
Č
Budějovice,
Frýdek Místek, Havířov,
řov,
ov, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Liberec, Olomouc, Opava,
Ostrava, Pardubice, Plzeň,
ň, Ústí nad Labem, Zlín. Na pracovišti řešitele byl vytvořen
vytvo
soubor
obsahující strategické plány těchto
tě
měst. Celkově bylo zpracováno cca 1200 stran textu
strategických plánů sledovaných měst.
m
Dále byly k jednotlivým městům
ě ům sesbírány doplňující
dop
informace týkající se schvalování strategických dokumentů,
dokument především
ředevším o politickém a
genderovém rozložení sil v zastupitelstvu města. Poté byla z těchto
ěchto strategických plánů
plán
vybrána data a dále zpracována jako podklad pro genderovou analýzu.
Dále byla
la ustanovena expertní skupina, která se bude touto analýzou zabývat. Expertní
skupina je složena tak, aby pokrývala jednotlivé skupiny sledované v generové analýze, a to
vždy po dvou zástupcích z každé skupiny:
• Muži,
• Ženy,
• Děti do 15 let věku,
• Studenti,
• Senioři,
• Náboženské skupiny (zapojeni jsou římští katolíci a členové
lenové Církve československé
husitské),
• Národnostní menšiny (ve spolupráci s pracovníky azylového Domu Matky Terezy
v HK je dohodnuto zapojení Rómů).
Róm
Členové
lenové expertní skupiny jsou členy nebo spolupracovníky o. s. Civitas per Populi
z různých míst ČR
R (Hradec Králové, Praha, Beroun, Pardubice) s výjimkou skupiny
národnostních menšin.
Expertní skupina (hodnotitelé) se v současné době zabývá zpracovnáním gender analýz
strategických plánů velkých měst.
m
Jsou vytvořeny
eny tabulky a textová dokumentace již
s několika
kolika získanými výsledky,
výsledky pro tuto chvíli zatím v elektronické podobě.
podob Dále se data
budou zpracovávat metodou Topsis, která by měla
m la vyhodnotit genderovou korektnost
strategických plánů u vybraných velkých měst.
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