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Oficiální adresa: Ševčenkova 2, 642 00 Brno-Bosonohy  

Kontaktní adresa: Spolková 7, 602 00 Brno  

IČO: 269 29 716 

Číslo účtu: 2400806360/2010  

Internetové stránky: www.gendernora.cz  

E-mail: eva.lukesova@gendernora.cz

http://www.gendernora.cz/


Genderové informační centrum NORA, o.p.s. existuje od roku 2004. 

Původním podnětem pro jeho vznik bylo přání přiblížit genderovou problematiku širší 

veřejnosti a vystoupit z omezeného prostoru akademické půdy. Zásadním způsobem se 

na založení a na plánovaných aktivitách GIC NORA podílely tři brněnské 

organizace: Gender centrum FSS MU, zájmové sdružení žen Medúza a Stud Brno: 

občanské sdružení gayů a leseb. Záměrem bylo pořádat přednášky, školení a kulturní 

akce pro veřejnost a nabízet služby genderových expertek veřejným i soukromým 

organizacím.  

 

Kromě stálých členů a členek GIC NORA se na činnosti organizace podílí celá řada 

externích odbornic na rovné příležitosti, slaďování osobního a profesního života, 

pracovní trh, média či projektové řízení.  

 

GIC NORA spolupracuje se studijním oborem genderová studia na Fakultě sociálních 

studií Masarykovy univerzity i s dalšími brněnskými i mimobrněnskými ženskými 

organizacemi v České republice i v zahraničí. GIC NORA je od r. 2014 členskou 

organizací České ženské lobby.  

GIC NORA  je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a 

mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen. 

 

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny 

 Genderové audity & průzkumy spokojenosti 

 Rovné příležitosti & personální procesy 

 Poradenství, konzultace & vzdělávání 

 Medializace & osvětové kampaně 

 Individuální podpora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gendercentrum.unas.cz/
http://www.stud.cz/
http://www.stud.cz/
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Aktivity v roce 2018  
 

1. Projektová činnost 
 

a. Competence Kaleidoscope 

 

COMPETENCE KALEIDOSCOPE aneb Kaleidoskop kompetencí je mezinárodní projekt 

zahájený 1. září 2015 a ukončený k 31. srpnu 2018. Cílem strategického partnerství čtyř 

organizací bylo během tří let vyvinout a pilotovat novou metodu mapování kompetencí 

zaměřenou na sociálně znevýhodněné osoby. 

 

Partnerské organizace projektu: 

 

 migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko) 

 Akropolis (Česká republika, Uherské Hradiště) 

 Miesto pod slnkom (Slovensko) 

 GIC NORA (Česká republika) 

 

Vyměnit fotky, chtělo by to fotky z konference.  

 

Začátkem r. 2018 proběhlo závěrečné mezinárodní projektové setkání v Košicích, kterého se 

zúčastnily výše uvedené čtyři organizace zaangažované v projektu. Společně připravily 
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konečnou podobu kurzu, jeho metodiku a zajistily její čtyři jazykové verze (angličtina, němčina, 

čeština a slovenština).   

 

V České republice projekt vyvrcholil uspořádáním mezinárodní konference s podtitulem 

“Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí”. Konference proběhla dne 17. května 2018 v 

prostorech Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.  

Konference byla rozdělena do dvou částí. V té první si publikum čítající okolo 100 osob 

vyslechlo několik příspěvků zejména k tématu kariérového vzdělávání. Výjimkou bylo 

vystoupení odborníka ze společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského, který se věnoval 

aktuálním trendům na českém trhu práce. V odpolední části měli účastníci a účastnice 

konference možnost vyzkoušet si některé aktivity využívané v nově vytvořeném kurzu mapování 

kompetencí, který vznikl právě díky projektu. 

Hlavním hostem konference byl všeobecně uznávaný dánský akademik a vysokoškolský 

pedagog Peter Plant aktuálně působící na University of South-East Norway. Jeho přednáška 

“Kariérové vzdělávání a kariérový management: Proč a jak?” zaujala kromě inspirativních 

odborných poznatků zohledňujících mj. genderové aspekty výběru profese také osobitým 

způsobem prezentace. 

Na konferenci dále vystoupili oba tvůrci kurzu mapování kompetencí pro osoby sociálně 

znevýhodněné Competence Kaleidoscope, a to Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger z 

partnerské organizace migrare Zentrum für MigrantInnen. Seznámili účastníky a účastnice 

konference s vývojem metody, jejími myšlenkovými pilíři a také s obtížemi, na které během 

přípravy kurzu naráželi. 

A nesmíme opomenout zmínit vystoupení dvou význačných českých odbornic na kariérové 

poradenství a vzdělávání – akademičky Lenky Hlouškové z Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity a kariérní poradkyně Heleny Košťálové z Evropské kontaktní skupiny. 

 

Tento projekt je finančně podpořen z programu Erasmus + Evropskou komisí. 

 

Více informací o projektu naleznete na http://competence-kaleidoscope.eu/cz/ 

 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://competence-kaleidoscope.eu/cz/
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b. Profesionalizace GIC NORA 
 

Od září 2016 do 31. srpna 2018 realizovalo  GIC NORA projekt „Profesionalizace  GIC 

NORA“, který si kladl za cíl, jak uvádí samotný název projektu, profesionalizovat a stabilizovat 

organizaci. Projekt tak činil prostřednictvím aktivit realizovaných ve čtyřech klíčových 

oblastech: strategie organizace, financování a fundraising, lidské zdroje a marketing a PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) z programu 

Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Andrašovová 
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c. Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji 
 
K 31. srpnu 2018 skončil roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a 

zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji. Během projektu 

GIC NORA realizovalo celkem 6 genderových auditů v souladu s požadavky Standardu 

genderového auditu Úřadu vlády ČR. 

 

Auditované organizace: 

 

 Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace  

 ČKD Blansko Holding, a.s. 

 SC&C Partner, spol. s.r.o. 

 Klubíčko Kroměříž, z. s. 

 EUREGNIA, s.r.o. 

 Aircraft Industries, a. s.  

 

 
 

Kontaktní osoba: Bc. Robin Stejskal 

 

 
 
 

d. Towards Gender Sensitive Education 
 
 
Towards Gender Sensitive Education je tříletý projekt realizovaný pěti organizacemi ze tří zemí 

Evropské unie. Hlavním cílem projektu je zvýšit genderovou citlivost u současných i budoucích 

učitelů zejména základních škol. Díky projektu bude vyvinut a otestován kurz pro pedagogy a 

pedagožky v oblasti genderově citlivého vzdělávání. Součástí projektových aktivit je i výzkum 

ve výše uvedené oblasti.  

 

V r. 2018 v měsíci květnu proběhlo týdenní školení pracovnic a pracovníků jednotlivých 

partnerských organizací ve Vídni v metodách genderově sensitivního přístupu. V měsíci září 

2018 se posléze uskutečnilo mezinárodní projektové setkání v Budapešti, jehož cílem bylo 

vytvořit osnovu kurzu genderově citlivého vzdělávání jak pro praktikující pedagogické 

pracovníky a pracovnice, tak pro studentky a studenty pedagogických fakult.  

 

Partnerské organizace projektu: 

 

 Masarykova univerzita (Česká republika)  
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 GIC NORA (Česká republika)  

 Hungarian Women’s Lobby (Maďarsko)  

 Univerzita Eötvös Loránd (Maďarsko)  

 Verein EfEU (Rakousko). 
 
 
Tento projekt je finančně podpořen z programu Erasmus + Evropskou komisí. 

Více informací lze nalézt zde: https://gendersensed.eu/ 

 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

 
 

e. Genderově sensitivní přístup ve vzdělávání 
 
 

Díky projektu „Genderově sensitivní přístup ve vzdělávání“, který byl podpořen v rámci 

dotačního programu Úřadu vlády České republiky Podpora veřejně účelných aktivit nestátních 

neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018, vznikla výzkumná zpráva 

„Gender a genderově senzitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících“. Tato zpráva si 

kladla za cíl zachytit významné genderové aspekty českého základního a středního školství, a to 

s důrazem na postoje pedagožek/gů k tematice genderu, respektive k tématu genderově citlivého 

vzdělávání. 

 

 

 

 

 

Znění výzkumné zprávy lze nalézt zde:  

https://www.gendernora.cz/l/genderove-senzitivni-pedagogika-optikou-ceskych-skol-a-

vyucujicich/ 

 

Kontaktní osoba: MgA. Bc. Eva Lukešová 

 

 

 
f. Stop being couch potatoes! Developing social and 

entrepreneurial skills for Neets 

 
Cílem projektu, na kterém kromě GIC NORA spolupracují partnerské organizace z Francie, 

Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska, je pracovat na vhodných metodách vzdělávání 

dospělých. Tento mezinárodní projekt rozvíjí především sociální a podnikatelské dovednosti 

mladých lidí s nízkou kvalifikací. 

 

Dospělí, kteří jsou identifikováni jako NEETs, jsou cílovou skupinou se speciálními potřebami. 

Tito NEETs jsou lidé, kteří nestudují a nejsou ani zaměstnáni a tvoří asi 40 milionů mladých lidí 

https://gendersensed.eu/
https://www.gendernora.cz/l/genderove-senzitivni-pedagogika-optikou-ceskych-skol-a-vyucujicich/
https://www.gendernora.cz/l/genderove-senzitivni-pedagogika-optikou-ceskych-skol-a-vyucujicich/
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v zemích OECD, což odpovídá 15 % mladých lidí ve věku od 15 do 29 

let (https://www.oecd.org/youth.htm). 

 

V listopadu r. 2018 proběhla v polských Katovicích úvodní projektová schůzka za účasti všech 

partnerských organizací.  

 

Tento projekt je finančně podpořen z programu Erasmus + Evropskou komisí. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

2) Osvětové aktivity 
 

a. Mezinárodní den žen 2018  
 

K výročí sta let od založení Československé republiky GIC NORA ve spolupráci s NESEHNUTÍ 

a spolkem Sdruženy uspořádalo velké oslavy Mezinárodního dne žen. Celé oslavy se nesly 

v duchu připomínky významných žen československé historie. Ve veřejném prostoru byly 

instalovány velkoplošné plakáty s portréty 14 z nich a krátkým shrnutím jejich významnosti. 

 

Odpoledne v pátek 9. března proběhla komentovaná feministická procházka po místech, které 

jsou spojeny s významnými ženami a ženským hnutím. Oslavy pak vyvrcholily večer tanečním 

večerem v duchu první republiky, kdy si návštěvnice a návštěvníci měli možnost vyzkoušet lekci 

swingu nebo vyhrát ceny v tombole. Součásti tohoto večera, stejně jako feministické procházky 

byla umělecká performance kolektivu Ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění 

Vysokého učení technického v Brně, na téma „Ženská síla“.  

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Slavík 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.gendernora.cz/l/rozvijeni-socialnich-a-podnikatelskych-dovednosti-neets/(https:/www.oecd.org/youth.htm).
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3) Stáže v GIC NORA 
 

a. European Voluntary Service 
 

 

V únoru 2018 začala pro Nicolu Herd (Skotsko) a Sandru Sella (Itálie) roční stáž, a to v rámci 

projektu Erasmus + Evropská dobrovolná služba. Tento projekt dává možnost mladým lidem 

mezi 17 a 30 lety zapojit se do činnosti v jimi vybrané organizaci v zemích EU a v partnerských 

zemích a získat tak cenné pracovní a životní zkušenosti. 

Dobrovolnice se zapojily do každodenních činností organizace. Podílely se také na  již 

probíhajících projektech, rovněž na přípravě nových grantových žádostí. Dále navazovaly 

kontakt s ženskoprávními organizacemi v zahraničí. Neméně pak Nicola se Sandrou pomohly při 

přípravě konference k projektu Competence Kaleidoscope a oslavy Mezinárodního dne žen. Na 

konci srpna 2018 se pak obě zúčastnily Feministického a queer tábora. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Slavík Najzarová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Tým a spolupracující osoby 
 
ředitelka 

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

Absolventka oboru anglický jazyk a ekonomie (FF MU v Brně) a oboru mezinárodní vztahy 

(FSV UK). Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se 

řízením projektů. Pracovala mj. pro Akademii věd ČR, VUT v Brně a Masarykovu univerzitu. 

Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v 

r. 2011. Od r. 2016 je členkou Výkonného výboru České ženské lobby a v období 2016 – 2018 ji 

zastupovala v Evropské ženské lobby. Je rovněž členkou Genderové expertní komory.  

 
projektová manažerka 

Mgr. Zuzana Andrašovová 

Vystudovala sociální antropologii a genderová studia na Fakultě sociálních studií MU. Podílí se 

na realizaci genderových auditů a veřejné prezentaci GIC NORA, pomáhá například s organizací 

promítání hraných i dokumentárních filmů pro veřejnost. Přispívá do internetové verze 
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feministického časopisu Femag. V r. 2018 se podílela na řízení projektu „Profesionalizace GIC 

NORA“.  

 

dobrovolnice 

Bc. Markéta Horáková Lazarová 

Je absolventkou bakalářského programu genderových studií a sociální práce na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o. p. s. spolupracuje od února 

2014. Nadšeně se vrhá do IT záležitostí - např. vytvořila firemní intranet pro snazší komunikaci.  

 

PR managerka 

MgA. Bc. Eva Lukešová 

Je studentkou bakalářského programu v oboru sociální antropologie a genderová studia na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je rovněž absolventkou magisterského 

programu Fakulty výtvarného umění VUT. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od září 2017. V 

současnosti je především PR manažerkou v online prostoru - spravuje web a sociální sítě 

organizace. V r. 2018 se podílela na projektové činnosti organizace, např. přispěla k realizaci 

projektu genderově senzitivní vzdělávání a organizačně zajišťovala oslavy MDŽ. 

 

sociolog 

Mgr. Lukáš Slavík 

Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se 

podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, 

byl zapojen do aktivit projektu „Profesionalizace GIC NORA“ či organizačně zajišťoval oslavy 

MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy „Gender a genderově sensitivní 

pedagogika optikou českých škol a vyučujících“.  

 

socioložka 

Mgr. Silvie Slavík Najzarová 

Je absolventkou magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně. Během působení v GIC NORA se věnuje zejména rozvoji a 

řízení lidských zdrojů a Evropské dobrovolné službě. V r. 2018 se podílela také na realizaci 

genderových auditů.  

 

lektorka, mentorka 

MgA. Kateřina Kelarová 

Na Janáčkově akademii múzických umění absolvovala obor produkce a kulturní management. 

Působí jako pedagožka ve SVČ Lužánky a ředitelka soukromé mateřské školky. V minulosti žila 

a pracovala ve Velké Británii a Saudské Arábii, v romském sdružení MIRET zastávala pozici 

koordinátorky projektů a po dobu 4 let působila také jako mentorka na MŠ, ZŠ a SŠ. S GIC 

NORA spolupracovala jako mentorka romských žen, nyní je lektorkou kurzu „Competence 

Kaleidoscope“. 
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projektový manažer 

Bc. Robin Stejskal 

Je absolventem bakalářského programu Regionální rozvoj na Fakultě regionálního rozvoje a 

mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od září 

2016. Jeho pracovní náplní je administrativní řízení projektů a vyhledávání dotačních a 

grantových příležitostí. Společně s kolegyní Markétou Horákovou Lazarovou spravuje web 

organizace a přispívá různými články. Mimo organizaci se věnuje spisovatelské činnosti. 

 

Správní rada 
 
předsedkyně 

Mgr. Martina Hynková, DiS. 

Během studií sociologie a genderových studií na Fakultě sociálních studií se zapojovala do 

výzkumných a vzdělávacích aktivit se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů.  V GIC 

NORA, ve které působí od roku 2006, se věnovala  oblasti poradenství, genderových auditů a 

lektorování. Zajímá se především o téma genderovaného vzdělávacího systému a pracovního 

trhu. Od r. 2017 je předsedkyní správní rady.  

 

členka správní rady 

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 

Zabývá se především problematikou personálního managementu, uplatňování rovných 

příležitostí žen a mužů a managementem diverzity. Vystudovala sociální psychologii 

v doktorském studijním programu na FSS MU, věnovala se tématu gender v poradenství a 

terapii. V současné době se věnuje především výzkumné činnosti v oblasti pracovního života a 

osobní spokojenosti a inkluzivního vzdělávání pro děti s migrační zkušeností. Spolupracuje s 

dalšími převážně neziskovými organizacemi podílejícími se na prosazování rovných příležitostí 

na trhu práce. 

 

 

členka správní rady 

Mgr. Michaela Mořická 

V bakalářském stupni je absolventkou oboru genderová studia a sociologie Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě se v magisterském programu věnovala 

studiu veřejné politiky a lidských zdrojů se specializací na personální management. S GIC 

NORA spolupracovala při realizaci genderových auditů, přípravě školicích materiálů, lektorské 

činnosti a rozvoji a řízení lidských zdrojů. Od r. 2017 je členkou správní rady.  
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Dozorčí rada 
 
Věra Eliášová, Ph.D. 

Působí na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Dříve učila na katedře anglistiky Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně anglickou literaturu. Její specializací jsou ženské 

spisovatelky od devatenáctého století až po současnost. Přispívala do časopisu FEMA filmovými 

recenzemi. V předchozích letech studovala a působila v USA, kde mimo jiné učila ženská studia 

na Rutgers University. Je zakládající členkou brněnského sdružení Medůza, které v polovině 

devadesátých let minulého století propagovalo problematiku genderu  ve společnosti, uspořádalo 

jednu z prvních feministických konferencí v České republice, vydalo několik knížek a 

shromáždilo knihovnu s ženskou a feministickou tematikou.  

 

členka dozorčí rady 

MVDr. Pavla Hobstová 

Novinářka a dokumentaristka zaměřující se na problematiku sociálních menšin, genderu a 

občanského aktivismu. Přispívala mj. do týdeníku Respekt či do Lidových novin, dříve 

připravovala dokumenty pro ČT. Pavla Hobstová roku 2005 úspěšně zpracovala roční grant 

Nadace Open Society Fund Praha, díky jehož podpoře publikovala v Respektu reportáže z jižní 

Moravy na téma korupce v komunální politice. 

 

členka dozorčí rady 

Mgr. Kristýna Pešáková 

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala bakalářské studium oboru sociální 

pedagogika a poradenství, na Fakultě sociálních studií MU magisterské studium oboru sociální 

politika a sociální práce, ve kterém pokračuje i v rámci doktorského studia. Několik let byla 

dobrovolnicí v různých organizacích (CESOP, Ratolest, Amnesty International), později poznala 

NESEHNUTÍ a stala se dobrovolnicí kampaně Bezpečí pro uprchlíky, poté kampaně „Ženská 

práva jsou lidská práva“ a zanedlouho na to se stala i zaměstnankyní NESEHNUTÍ. V rámci 

programu „Ženská práva jsou lidská práva“ také přednáší o násilí na ženách.  
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5) Účetní uzávěrka 
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