Vás zvou na konferenci

Rovné příležitosti
Součástí konference bude slavnostní vyhlášení vítězných úřadů soutěže
Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Datum konání: úterý 5. června 2012 | čas 9.30 – 15.00
Místo: Velký konferenční sál, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7
přihlášky zasílejte elektronicky na kontaktní osobu Evu Ferrarovou
e-mail: eva.ferrarova@mvcr.cz, fax: 974 833 573, telefon: 974 832 018

účast na konferenci je bezplatná, konference proběhne v českém jazyce

Program konference „Rovné příležitosti“
Praha 5. června 2012
Ministerstvo vnitra, velký konferenční sál, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
09.00 – 09.30 Registrace účastníků a účastnic
09.30 – 10.00 Slavnostní zahájení konference / Ondřej Veselský, náměstek ministra
vnitra
pro
veřejnou
správu,
legislativu
a
archivnictví;
Jan
Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí; Zdeněk Pelc, ředitel
odboru
personálního
Ministerstva
vnitra;
Alexandra
Jachanová
Doleželová, ředitelka Gender Studies o.p.s.

10.00 – 11.00 Vyhlášení vítězných úřadů v rámci soutěže Úřad roku „Půl na půl“
–
respekt k rovným příležitostem / Zdeněk Pelc, ředitel odboru
personálního Ministerstva vnitra;
ředitelka Gender Studies o.p.s.

Alexandra

Jachanová

Doleželová,

11.00 – 12.00 Příspěvky vítězného úřadu obcí I. typu, vítězného úřadu obcí II. typu,
vítězného úřadu obcí III. typu, vítězného krajského úřadu.
12.00 – 12.15 Coffee break
12.15 – 12.45 Nakolik se plní opatření Priorit a postupů vlády při prosazování
rovných příležitostí pro ženy a muže ve veřejné správě České
republiky? /
Lucia Zachariášová, sekretariát Rady vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů

12.45 – 13.15 Plní Ministerstvo vnitra své vlastní Priority a postupy při
prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže? / Eva Ferrarová,
odbor personální Ministerstva vnitra

13.15 – 13.45 Je institucionální zabezpeční rovnosti žen a mužů v České
republice dostatečné? / Petr Pavlík, předseda Výboru pro
institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

13.45 – 14.15 Je zastoupení žen a mužů v české politice vyrovnané? /
Smiggels Kavková, předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení
a žen v politice a v rozhodovacích pozicích

14.15 – 14.45 Genderově korektní jazyk ve veřejné správě.
nemožné? / Jana Valdrová, Jihočeská univerzita

Možné

Jana
mužů

nebo

14.45 – 15.00 Závěr konference a vyhlášení 7. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na
půl“ / Zdeněk Pelc, ředitel odboru personálního Ministerstva vnitra
15.00 – 15.30 Závěrečný break

Moderuje: Václav Velčovský, top vison

Mediální partner: časopis Veřejná správa

