Název projektu: Ženy ve vedení – Zambie
Místo realizace: Zambie, 16 farností římskokatolické církve v diecézích Livingstone,
Mongu, Monze, Chipata a Solwezi.
Partnerské organizace:


Joint Country Programme (JCP) Zambia: Norwegian Church Aid, Dan Church
Aid a Christian Aid



Zambia Episcopal Conference (ZEC)

Záměr projektu: Přispět ke zvýšení participace zambijských žen v rozhodovacích
procesech a strukturách Katolické církve i širší zambijské společnosti.
Přímá cílová skupina projektu: Ženy ve vybraných farnostech Katolické církve
v Zambii.
Konečný příjemci projektu: Rodiny žen zapojených do projektu; komunity, ve
kterých ženy žijí.
Popis projektu: Obyvatelstvo Zambie je z 51 % tvořeno ženami. Přesto je jejich
zastoupení ve vedoucích strukturách na všech úrovních (v domácnostech,
místních komunitách, v církvi i ve státě) zcela nepatrné. Podíl na vedení
a rozhodování je přitom právem jak mužů, tak žen, a zároveň je základním
předpokladem úspěšného rozvoje.
Projekt si proto klade za cíl zvýšit účast na vedení a rozhodovacích procesech,
a to konkrétně realizací řady aktivit v prostředí vybraných diecézí Katolické církve
v Zambii. Vzhledem k tomu, že 60 % obyvatel Zambie jsou praktikující křesťané
a život v náboženské komunitě je nedílnou součástí jejich každodennosti, jeví se
prostředí církve pro realizaci projektu jako ideální. Zároveň je to právě církev, která
mnohdy řadu stereotypů včetně podřízené role žen potvrzuje.
Změna myšlení církevních představitelů, osvěta mezi řadovými členy církve
a podpora zapojení žen do vedoucích a rozhodovacích procesů v církvi
prostřednictvím základního vzdělávání, zvyšování jejich povědomí o násilí na
základě pohlaví (gender-based violence), zvyšování jejich sebedůvěry a ekonomické
soběstačnosti proto ve výsledku pozitivně ovlivní i situaci v celé zambijské
společnosti.
Celková doba realizace: 2015–2017
Schválený rozpočet na rok 2016: 21 488 624 Kč
Zdroje financování: JCP Zambia, České rozvojová agentura
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Novotná, koordinátorka
+420 730 187 810, email: novotna.spolu@diakonie.cz.
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Tento projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

