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Projekt Agentury pro regionální rozvoj podpoří rovné postavení žen a mužů na trhu práce 
a pomůže sladit rodinný a pracovní život.  
 
Moravskoslezská krajská Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (ARR), v těchto dnech 
zahájila projekt „Adam a Eva“, financovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. Cílem projektu je naplnění principu rovných příležitostí žen a 
mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného 
a pracovního života. 
 
„O rovných příležitostech žen a mužů se v České republice diskutuje velmi často. Faktem však 
stále zůstává, že ženy nemají na trhu práce stejné postavení jako muži. Náš projekt se snaží 
přispět ke zmírnění těchto rozdílů a tím pomoci ke zlepšení postavení žen ve společnosti, a to 
nejen akcemi pro ženy samotné, ale i působením na zaměstnavatele a odbory v regionu,“ uvedla 
ředitelka ARR Petra Chovanioková.  
 
V rámci projektu se uskuteční řada různorodých seminářů a workshopů obohacených o 
individuální poradenství a koučingy, které mohou využít všechny cílové skupiny včetně 
zaměstnavatelů. Speciálně ženám, které chtějí začít své vlastní podnikání, jsou určeny 
semináře, na nichž si tyto ženy nejprve osvojí teoretické znalosti (např. tvorba podnikatelského 
plánu, marketing či základy účetnictví) a následně pak svůj podnikatelský plán mohou 
prodiskutovat s odborníkem na individuálních sezeních. Obdobných bezplatných služeb mohou 
využít i zaměstnavatelé, kterým projekt za pomoci odborných koučů nabízí např. zpracování 
plánu prosazování rovných příležitostí, šitého na míru příslušnému podniku.  
 
„Důležitou součástí projektu, mimo interaktivní semináře a workshopy, je právě individuální 
poradenství a koučing. Věříme, že tímto individuálním přístupem založeným na práci s jednotlivci 
dosáhneme změny v pohledu na problematiku rovných příležitostí,“ dodala Hana Myšková, 
manažerka celého projektu.  
 
O všech akcích a seminářích připravovaných v projektu budete moci najít informace na 
stránkách http://www.arr.cz/cz/realizovane-akce-a-projekty/realizovane-projekty-152/rozvoj-
lidskych-zdroju.html, případně můžete kontaktovat manažerku projektu Hanu Myškovou, tel.: 595 
691 231. 
 
 
 

 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 
 

 

 


