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Genderové odkazy v Německu 

 
 

   Nevládní organizace: strany, občansko-společenské organizace 

 

 Gender Diversity – Odborný svaz pro genderově kompetentní vzdělávání a 
poradenství 
www.gender-diversity.de 
Odborný svaz pro genderově kompetentní vzdělávání a poradenství je celoněmecký 
svaz školitelů/školitelek a poradců/poradkyň doprovázejících procesy genderového 
mainstreamingu, provádějících školení na téma gender a diverzita nebo 
angažovaných v genderovém vzdělávání, výzkumu a poradenství.  

 

 Síť pro genderové školení (Netzwerk Gender Training) 
www.gender-netzwerk.de 
Tato síť je celoněmeckým sdružením genderových školitelek a školitelů. Školitelé a 
školitelky z tohoto sdružen se navzájem pravidelně informují o obsahu a metodách 
genderových školení. Jde přitom o vlastní praxi, o zkušenosti z jiných zemí i o 
teoretický přístup k aktuálním trendům v oblasti výzkumu žen a genderového 
výzkumu.  

 

 Gender Mainstreaming – webové stránky Evropské komise 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_de.html 
v rámci oblasti Zaměstnanost a sociální věci 
  

 Webový portál Gender Mainstreaming 
www.gendermainstreaming.net a www.gendermainstreaming.at 
Cílem webového portálu Gender Mainstreaming je podávání informací o tom, kdo je 
kdo v oblasti genderového mainstreamingu v Evropské unii a v Rakousku. Stránky 
informují o poradenství, možnostech školení, relevantních dokumentech a o 
projektech.  
 

 Německá rada žen (Deutscher Frauenrat) 
www.frauenrat.de 
Zastřešující svaz německých ženských organizací, který je financován spolkovou 
vládou. Je členem EWL. 
Zabývá se následujícími tématy: hospodářství a pracovní trh, sociální zabezpečení, 
daňové právo, zdraví, násilí na ženách, obchod se ženami/nucená prostituce. 

 

 Německý kruh žen (Deutscher Frauenring e.V.) 
www.d-fr.de/ 
Nadstranický a nadkonfesní svaz, který se ve všech oblastech veřejného života 
zasazuje za zájmy žen. Bohatá nabídka seminářů místního i nadregionálního 
charakteru v oblasti politického vzdělávání a ke společensko-politickým otázkám. 
Témata: práce, vzdělávání, rodina, mír, životní prostředí, média, mezinárodní činnost. 
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 Německý svaz žen venkova (Deutsche LandFrauenverband) 
www.dlv-online.de/ 
Zastupuje v celém Německu zájmy všech žen a jejich rodin žijících na venkově. Jako 
největší celoněmecký svaz žen žijících na venkově se svaz dlv zasazuje za profesní 
zájmy farmářek a za zlepšení sociální, ekonomické a právní situace žen i za 
slučitelnost zaměstnání a rodiny.  

 

 TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V. 
www.total-e-quality.de/teq/index.php 
Sdružení TOTAL E-QUALITY uděluje ocenění za personální management zohledňující 
rovné příležitosti. Ocenění je udělováno podnikům, organizacím, vysokým školám a 
vědeckým institucím, jejichž personální politika zohledňuje rovné příležitosti. 
 

 Genderdax 
www.genderdax.de/index.php?cid=home 
Informační platforma pro vysoce kvalifikované ženy; zaměřuje se na ženy na 
odborných a vedoucích pozicích i na mladé perspektivní zaměstnance a ženy, které 
se vracejí do zaměstnání. Nabízí přehled pracovních příležitostí a možností profesního 
růstu ve vybraných velkých a středních podnicích v Německu. 
 

 zaměstnání & rodina – iniciativa nadace Hertie-Stiftung 
www.beruf-und-familie.de/index.php?c=home.home 
Cílem obecně prospěšné společnosti s ručením omezeným berufundfamilie gGmbH je 
podporovat v podnicích a institucích personální politiku, která je ohleduplná k 
rodinám. Základním nástrojem této podpory je audit, který společnost 
berufundfamilie provádí. Společnost berufundfamilie gGmbH vlastní celoevropské 
známkové právo k auditu berufundfamilie (zaměstnání a rodina), zaručuje řádné 
provedení auditu a zajišťuje průběžnou práci s veřejností. 
 

 Projekt německého odborového svazu DGB „Utváření slučitelnosti rodiny a 
zaměstnání“ 
www.familie.dgb.de/ 
Tento projekt má za cíl zvýšit povědomí o slučitelnosti rodiny a zaměstnání v rámci 
odborových vzdělávacích aktivit a chce společně se zřizovateli vzdělávacích akcí pro 
závodní odborové rady a pro podnikové rady iniciovat nabídky v této oblasti. Cíle: 
podpořit výměnu zkušeností, soustředit a šířit znalosti a příklady z praxe, nabízet 
pomůcky pro konkrétní jednání, nabízet kontrolní seznamy a konkrétní školení, 
poskytování nových podnětů pro nabídky vzdělávacích akcí a pro podnikovou praxi.  
 

 Girls'Day – Den pro budoucnost dívek 
www.girls-day.de/ 
Cíl: dívky mají získat informace o celém spektru profesních příležitostí a rozhodnout 
se pro zaměstnání nezávisle na tradičních rolích; mezinárodní dny dívek (Girls' Days) 
se konají v mnoha evropských zemích (např. v Lucembursku, Nizozemsku, Rakousku, 
Švýcarsku, Lichtenštejnsku) a konají se přeshraniční akce, které jsou organizovány v 
Rakousku, Lucembursku, Belgii, Německu a Polsku. 
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 Nové cesty pro chlapce (Neue Wege für Jungs) 
www.neue-wege-fuer-jungs.de/ 
Celoněmecká síť iniciativ týkajících se výběru povolání a plánování budoucnosti 
chlapců. Vznikla na jaře roku 2005 jako celoněmecký pilotní projekt, chce iniciovat 
více regionálních nabídek zaměřených přímo na chlapce – žáky 5. – 10. tříd a 
věnovat se otázkám plánování profesní a životní budoucnosti formou, která je 
adekvátní pro chlapce 
 

 Fórum mužů v teorii a praxi genderových vztahů  
(Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse) 
www.forum-maenner.de/index.html 
Celoněmecká síť mužů, kteří působí v následujících oblastech: výzkum mužů a 
genderový výzkum, práce s chlapci a muži, poradenství pro muže a pro otce, politika 
zaměřená na muže, gender mainstreaming a genderová školení. Obecným cílem je 
přispět ze strany mužů nezbytným způsobem k projektu genderově demokratické 
společnosti a k genderovému dialogu. 
 

 
Vláda, ministerstva 

 Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/gleichstellung.html 
Oddělení rovnoprávnosti (vedoucí: Eva Welskop-Deffaa) 
Od roku 1986 (západo)německé ministerstvo pro ženy; Nové nasměrování koncepce 
GM ve smyslu preventivní politiky rovnosti (v souvislosti se vznikem nové německé 
spolkové vlády a s německým předsednictvím v roce 2007).  
Hlavní témata: gender mainstreaming (síť znalostí, spolková státní správa, gender 
budgeting (studie proveditelnosti), politika rovnosti / politika pro ženy a muže, ženy a 
pracovní prostředí/zaměstnání, násilí, ženy/gender a zdraví, role chlapců/mužů, 
podpora migrantek 
 

 Stránky německé spolkové vlády o genderovém mainstreamingu 
www.gender-mainstreaming.net 
Integrovaná „síť vědomostí v oblasti genderového mainstreamingu“ obsahuje 
poznatky a zkušenosti z implementace genderového mainstreamingu v rámci 
spolkové vlády i v mezinárodních procesech. Stránky jsou koncipovány jako sbírka 
vědomostí vycházející z praxe a zaměřená na realizaci GM, poskytuje přehled o 
ústředních aspektech realizace genderového mainstreamingu.  

 

 Spolkové antidiskriminační středisko  
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) 
www.antidiskriminierungsstelle.de/ 
Spolkové antidiskriminační středisko (ADS) poskytuje poradenství osobám postiženým 
diskriminací, zkoumá příčiny nerovného zacházení a posouvá do centra pozornosti 
společnosti otázku rovného zacházení. Úkoly: poskytování informací o právech, o 
možnostech právního postupu a o možnostech smírného narovnání, poradenství nebo 
zprostředkování poradenství, práce s veřejností, opatření pro zamezení diskriminaci, 
provádění vědeckých studií, informování Spolkového sněmu; sídlo v Berlíně. 
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 Spolkové pracovní společenství a zemská pracovní společenství 
komunálních kanceláří pro ženy a center pro rovnoprávnost (BAG) 
www.frauenbeauftragte.de/ 
BAG zastřešuje kompetence v oblasti politiky žen a regionální iniciativy, 
zprostředkovává znalosti a kontakty. Poskytuje politické podněty pro spolkovou 
politiku, bere na sebe podněty vycházející ze spolkové politiky a přenáší je na 
komunální úroveň. Zahrnuje cca. 1900 komunálních zmocněných pro ženy a 
rovnoprávnost. Kancelář v Berlíně, v letech 2000-2003 financováno spolkovým 
ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež, od té doby na základě 
poskytovaných služeb, z projektových prostředků a z komunálních příspěvků 
 

 Celospolková agentura živnostnic (Bundesweiter Gründerinnenagentur) 
www.gruenderinnenagentur.de 
‚Celospolková agentura živnostnic’ má za úkol v celé spolkové republice soustředit a 
šířit informace a služby týkající se zakládání živností ženami. Vychází přitom z 
vědeckých poznatků a z praktických zkušeností. Hlavním cílem je vytvořit klima 
příhodné pro živnostenskou činnost žen a zvýšit ve střednědobém horizontu podíl žen 
na zakládání podnikatelských subjektů. Agentura je společně financována spolkovým 
ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, spolkovým ministerstvem pro rodinu, 
seniory, ženy a mládež a spolkovým ministerstvem pro hospodářství a technologii 
(prostředky ESF). 
 

 
Věda 

 Centrum genderové kompetence (GenderKompetenzZentrum) 
www.genderkompetenz.info 
Centrum genderové kompetence podporuje zvláště veřejnou správu při realizaci 
genderového mainstreamingu. Jedná se o výzkumné středisko zaměřené na 
aplikovaný výzkum, které je součástí Centra pro transdisciplinární genderové studie 
(ZtG) na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Nabízí široké spektrum poradenství. Vedle 
bohaté nabídky informací na internetu, poskytuje například primární poradenství k 
realizaci genderového mainstreamingu, provádí výzkum a organizuje různé akce. 
Centrum bylo založeno v roce 2003 v rámci Centra pro transdisciplinární genderová 
studia (ZtG) jako projekt financovaný z grantových prostředků, jež nepocházejí z 
ministerstva školství. Centrum je financováno spolkovým ministerstvem pro rodinu, 
seniory, ženy a mládež. 
 

 Genderový institut v Sasku-Anhaltsku (GISA) 
www.g-i-s-a.de/content/artikel/221 
Hlavním cílem Genderového institutu v Sasku-Anhaltsku (G/I/S/A) je podpořit 
instituce a zařízení ze všech oblastí společenského života při realizaci strategie 
genderového mainstreamingu, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství a 
doprovázení procesů. G/I/S/A nabízí služby subjektům z oblasti politiky, státní správy, 
hospodářství i dalším institucím společenského života na regionální, spolkové i 
evropské úrovni. 
 

 Ústřední místo pro výzkum žen a genderová studia 
http://web.fu-berlin.de/zefrauen/ 
Svobodná univerzita Berlín – Ústřední místo na podporu ženských studií a výzkumu 
žen  
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 Humboldtova univerzita Berlín – Centrum pro transdisciplinární genderová 
studia 
www.gender.hu-berlin.de 
 

 Technická univerzita Berlín – Centrum pro interdisciplinární výzkum žen a 
genderový výzkum 
www2.tu-berlin.de/zifg/index.html 
 

 Rýnská univerzita Friedricha Wilhelma v Bonnu – Katedra dějin žen 
www.frauengeschichte.uni-bonn.de/ 
 

 Síť výzkumu žen – Severní Porýní–Vestfálsko 
www.netzwerk-frauenforschung.de/ 
 

 Univerzita v Bielefeldu – Interdisciplinární centrum pro výzkum žen a 
genderový výzkum (IFF)  
www.uni-bielefeld.de/IFF/ 
 

 Univerzita Brémy – Centrum pro genderová studia (ZGS) 
www.zfs.uni-bremen.de/ 
 

 Univerzita Dortmund – Studia žen 
www.fb12.uni-dortmund.de/einrichtungen/frauenstudien/ 
 

 Univerzita Duisburg-Essen – Essenské kolegium pro genderový výzkum 
www.uni-duisburg-essen.de/ekfg/ 
 

 Univerzita Hannover - Gender Studies 
www.gps.uni-hannover.de/gender/ 
 

 Univerzita Kiel – Centrum pro interdisciplinární výzkum žen 
www.uni-kiel.de/zif/ 

  

 Vyšší odborná škola Kiel – Ústav pro výzkum žen a genderová studia 
www.frauenforschung.fh-kiel.de/ 
  

 Nadace Heinricha Bölla - GLOW: Global Center for Women's Studies and 
Politics 
www.glow-boell.de/ 
 

 Nadace Heinricha Bölla – Portál s informacemi na téma genderová školení a 
genderové poradenství a internetová databáze genderových školitelek a školitelů. 
www.gendertraining.de 
 

 
 

  

 


