O PROJEKTE
Mesto Spišská Nová Ves v snahe podporiť činnosť, diskusie a úvahy týkajúce sa európskeho
občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, spoločnej histórie a kultúry, bolo v rokoch 20072008 spracovateľom a realizátorom niekoľkých projektov grantového programu Európskej
komisie „Európa pre občanov“. Jedným z nich je úspešný projekt „Lokálna samospráva zvyšujúca
povedomie občanov v regiónoch“. Snahou tohto projektu bolo podporiť medzinárodnú spoluprácu
v rámci existujúcej siete partnerských miest mesta Spišská Nová Ves, s cieľom rozvinúť
a podporiť v roku 2008 spoločenskú diskusiu na vybranú tému rovnosť príležitostí a rodová
rovnosť.
Pri vypracovaní projektu sa kládol dôraz na skutočnosť, že rok 2008 je podľa vyhlásenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ rokom Medzikultúrneho dialógu. Ten je v rámci členských
štátov EÚ chápaný ako proces, ktorý má prispieť k zvyšovaniu povedomia obyvateľov EÚ a ako
proces, ktorý má zlepšiť schopnosť občanov vyrovnať sa s rozmanitým európskym kultúrnym
prostredím. Na druhej strane je chápaný i ako príležitosť vytvárať rozmanitú a dynamickú
spoločnosť s dôrazom na prínos prejavov rozmanitosti kultúr.
Pre tému rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa mesto ako spracovateľ projektu rozhodlo na
základe jej aktuálnosti a nízkemu povedomiu verejnosti o danej problematike. Vychádzalo sa i zo
skúseností s realizáciou projektov v regióne Spiš. Rodová rovnosť je vnímaná ako téma
súčasnosti, keďže jednou z Európskych hodnôt je práve sloboda, demokracia, rešpektovanie
ľudských práv a zásada rovnosti je súčasťou všetkých politík členských štátov EÚ. I Mesto
Spišská Nová Ves malo snahu svojim dielom prispieť k podpore rovnosti príležitosti pre všetkých
a to najmä medzi mužmi a ženami. Na aktuálnosť danej témy poukazuje i fakt, že Vláda SR sa
v súčasnosti pripravuje na prijatie 2 strategických dokumentov pre Slovensko v tejto oblasti a to
Národnej stratégie rodovej rovnosti a Národného akčného plánu pre elimináciu násilia páchaného
na ženách na roky 2009-20012.
Hlavnou aktivitou projektu bola realizácia konferencie na tému rodová rovnosť a rovnosť
príležitostí.
Hlavné témy konferencie:
1. ozrejmiť legislatívny, sociálny a inštitucionálny rámec pre zabezpečenie rovnosti
príležitostí a rodovej rovnosti v zúčastnených krajinách
2. možnosť účasti samosprávnych orgánov pri zabezpečovaní rodovej rovnosti
3. význam a aktivity neziskového sektora v danej problematike
Hlavné ciele konferencie:
2. vytvoriť priestor a podmienky pre dialóg subjektov pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti
na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
3. posilniť spoluprácu medzi samosprávami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami
pôsobiacimi v oblasti rodovej rovnosti,
4. identifikovať spoločné projektové zámery, ktoré vzniknú na základe výmeny skúseností
v oblasti rodovej rovnosti v sieti partnerských miest.

Očakávania a ambície:
Mesto Sp. Nová Ves plánuje realizáciu projektu „Lokálna samospráva zvyšujúca povedomie
občanov“ nad rámec pôvodného kontextu. Má snahu, aby sa realizácia konferencie na tému rodová

rovnosť stala tradíciou na regionálnej úrovni v spolupráci s lokálnymi a vyššou regionálnou
samosprávou. Jej cieľom je monitorovať výstupy v praxi a pripravovať spoločné projektové
zámery a projekty
v rámci spolupráce orgánov štátnej správy, samospráv, inštitúcií
a mimovládnych organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni.
Realizácia konferencie mala prispieť k identifikácii nových projektových zámerov
v oblasti rodovej rovnosti. Jej výstupy a výsledky budú aplikovateľné pri organizácii ďalších
regionálnych konferencií so zameraním na problematiku rodovej rovnosti najmä na území
Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Odbornými garantkami hlavnej aktivity projektu – konferencie boli:
● Prof. PhDr. Annu Tokárová, Csc. - riaditeľku inštitútu edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
●Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. - vedúcu katedry sociálnej práce
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Zozbieraný odborný materiál prispievateľov konferencie vo forme abstraktov príspevkov,
odborných a diskusných príspevkov, ako aj prezentácií, je vlastne obsahom tejto brožúry a CD,
ktoré boli distribuované medzi Vás, účastníkov konferencie, ako aj širšiu odbornú verejnosť
a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni, ako nástroja pre ďalšie rozširovanie a použitie
poznatkov získaných počas realizácie projektu, ako nástroja pre identifikáciu nových
projektových zámerov, projektov, pre budovanie partnerstiev v diskutovanej oblasti rovnosti
príležitostí a rodovej rovnosti.
Cenným výstupom projektu a jeho hlavnej aktivity konferencie sú závery a odporúčania
pre subjekty ovplyvňujúce zavádzanie témy rodovej rovnosti do života spoločnosti. Sú zaradené
v tejto brožúre na záver s cieľom posilniť významnosť tejto témy a inšpirácie pre jej
implementáciu v každej obci, meste, regióne na báze spolupráce a partnerstva.
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