Akademie žen
18.9.-19.9.2020 Noem Arch design hotel, Cimburkova 564/9, 61200 Brno
Soudržná společnost zaměřená na udržitelný rozvoj – snahy o zajištění rovnováhy mezi
všemi pilíři udržitelného rozvoje, tj. environmentálním, sociálním a ekonomickým pilířem.
EUŽ je toho názoru, že těchto cílů bude dosaženo pouze zvýšením vlivu žen ve společnosti.
Neziskový sektor má při plnění tohoto úsilí nezastupitelnou roli. Neziskové organizace
vynakládají velké úsilí na šíření povědomí ve společnosti, čímž pomáhají dosahovat lepších
výsledků při dosahování stanovených cílů.
Cílem Akademie žen je zaměřit se na možnosti, jak zajistit životní naplnění pro všechny
včetně toho že, ekonomicky rozvoj nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.

Program
Pátek 18.9.
17.00-18.00 Seznamovací večeře
18.00-19.30 Panelová diskuse I: „Green Deal“
Témata:
„17 cílů udržitelného rozvoje ve stínu světové pandemie?“ Michal Broža, ředitel
Informačního centra OSN v Praze
„Green Deal jako šance“
Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, EUW-CZ
„Podpora a prosazování politiky udržitelného rozvoje politiky.“
Ivana Králiková, politoložka
„Sociální bydlení jako součást udržitelného rozvoje ve světle komunální politiky“
Marie Jílková, radní pro sociální a zdravotní záležitosti Brno-střed, KDU-ČSL

19.30-21.00 Panelová diskuse II: „Neziskové organizace a role žen v dnešní společnosti“
Témata:
„Pozice žen ve 21. století a uznání jejich role ve společnosti“
Šárka Jelínková, senátorka, KDU-ČSL
„Činit nebo čekat“
Magda Vášáryová, předsedkyně spolku slovenských žen Živena, Bratislava
„Neziskové organizace a jejich vliv na rozvoj společnosti, v ČR, resp. ve střední Evropě “
Adéla Chamrádová, projektová manažerka Nadace Hannse Seidela
Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen
Moderace: Jana Spekhorstová, Vlaďka Michalová

Sobota 19.9.
9.00-10.30
Diskusní fórum k prohloubení uvedených témat a tvorba závěrečného
paperu
3 pracovní skupiny:
1. Green Deal a udržitelný rozvoj
2. Role žen
3. NGOs
10.30-11.00
11.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30

Coffee Break
Finalizace závěrečného paperu
Oběd
Závěrečná diskuse a vyhodnocení akce

Koordinace: Vlaďka Michalová, Jana Spekhorstová, Marie Jílková

Další řečníci TBC:
-

Alena Bučeková, Senior Help, Živena Bratislava
Irene Peer Polzer, mluvčí Poslaneckého klubu ÖVP

