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„Buďme tvůrkyněmi svých příběhů“, vyzývá Spiralis   
   
Praha,  29. září 2015 - Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje nový projekt 
organizace Spiralis s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a 
odvahou se více angažovat ve veřejném životě.  
 
 
V Česku se rozvoji, vzdělávání žen a podpoře rovných příležitostí věnuje mnoho organizací,  často ale 
nemají přehled o výsledcích ostatních. To má nyní změnit tento projekt vytvořením platformy 
sdružující organizace i experty, které pojí stejné hodnoty vedoucí ke zlepšení situace žen ve 
společnosti. Vznikne pět tematických skupin, každá uspořádá jeden workshop.  V lednu 2016 se 
uskuteční prožitková konference s názvem Ženy ve veřejném prostoru.  
 
 
“Spiralis se věnuje podpoře neziskových organizací a vzdělávání lidí ve složité životní situaci (většinou 
žen) již mnoho let. Ženám poskytujeme odpovídající pomoc díky spolupráci s lídry z nejrůznějších 
oborů. Propojujeme lidi a organizace dlouhodobě a proto chceme založit platformu, kde se budou 
sdílet metody a vznikat nápady, které pomohou ženám i mužům žít v rovnoprávné společnosti”, říká 
ředitelka Spiralis Jolana Turnerová. Výsledky práce hodlá platforma předložit Radě vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů, se kterou chce navázat dlouhodobější spolupráci.  Projekt získal záštitu 
Informační kanceláře OSN v Praze.  
 
 
Aktivity projektu jsou již v plném proudu. Jako první se 16. října 2015 uskuteční workshop s názvem 
Tvůrkyně svého příběhu, kde se ženy naučí komunikovat s médii, naučí se natáčet a stříhat videa a 
další potřebné znalosti v dnešní “on-line éře”. Další akce a novinky, do kterých se lidé mohou zapojit, 
naleznou na webové stránce, která v souvislosti s platformou vznikla 
http://spektrumrozvojezen.weebly.com/. 
 
Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis-os.cz, 
www.spiralis.cz 
 

 

 

 

    
 
„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 
financován z Norských fondů.“ 
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