VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Evropská unie
Evropský sociální fond

40 %

...přibližně
mladých
lidí mění do 3 let po ukončení
školy obor?
Neexistuje správná škola pro holky a správná škola pro kluky!
Pomozte svým dětem, aby si vybraly studium a povolání podle svých skutečných
schopností, a ne podle stereotypních představ o humanitních oborech pro ženy
a technických oborech pro muže.

„

NEEXISTUJE ŽENSKÉ POVOLÁNÍ
A MUŽSKÉ POVOLÁNÍ.
JE TO PROSTĚ POVOLÁNÍ.

Podpořte děti ve výběru
oboru studia i podle toho,
kolik si jednou vydělají.
Zvláště dívky často kvůli
zažitým představám směřují
do oborů, které jsou platově
podhodnoceny.

KDE NAJDETE POMOC?
• Poradna projektu 22 % K ROVNOSTI
www.rovnaodmena.cz/poradna
www.facebook.com/rovnaodmena

• Státní úřad inspekce práce www.suip.cz
• Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz
• Výchovní poradci a poradkyně na každé škole

Už víte,
kam
s nimi?

ČTYŘI MÝTY O VÝBĚRU POVOLÁNÍ
Programátorka

Míša

Existují jen ženská
a mužská povolání

MÝTUS

01

U drtivé většiny zaměstnání se mezi ženou a mužem nesmí rozlišovat,
proto nehraje roli, jestli se na práci hlásí muž nebo žena. Zákon nezná
žádné „ženské“ nebo „mužské“ profese.
MÝTUS

02

Stylista

Matěj

Ženy technické profese nezvládají,
hodí se na ně více muži

Mnoho žen pracuje úspěšně v technických profesích. Nadání každé
dívky a každého chlapce je třeba posuzovat individuálně a nevybírat
jejich povolání dle zažitých představ.

MÝTUS

03

Humanitní obory a měkké
profese nejsou pro muže

Kristýna

Diplomatka

Mnoho mužů vyniká v humanitních nebo pečovatelských profesích.
Každý chlapec je jiný a byla by velká škoda vybírat jim obor podle
stereotypu „mužského“ povolání.
MÝTUS

04

Fyzická práce není
pro ženy

V oblasti výběru povolání nelze rozlišovat podle pohlaví, ale podle
skutečných schopností. Ženy mohou dělat fyzicky náročnou práci,
pokud chtějí, a mnohé na to skutečně mají. Neučme dívky,
že jsou slabé! Zákon pouze definuje omezení u povolání, kde dochází
ke zvedání těžkých břemen s omezením 20 kg pro ženy a 50 kg
pro muže. Zákonné omezení se netýká jen žen, ale také mužů.

POMOZTE SVÝM DĚTEM VYBRAT SI SPRÁVNĚ
HNED NA ZAČÁTKU. NEROZHODUJTE O VOLBĚ JEJICH
POVOLÁNÍ PODLE POHLAVÍ.

Učitel MŠ

Uvažovali jste o tom, že by vaše
dcera mohla být skvělá elektrikářka,
truhlářka, automechanička,
instalatérka, vědkyně,
programátorka, politička nebo
architektka?

Petr

Napadlo vás, že by váš
syn mohl být skvělý učitel,
pečovatel o seniory,
vychovatel, florista, prodavač,
stylista či módní návrhář?

