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KÁVOU A ČAJEM PROTI PŘÍJMOVÉ NEROVNOSTI
Nic ve společnosti nevzbuzuje takové vášně jako nespravedlnost.
Rasová segregace, dlouhá pracovní doba nebo odpírání volebního
práva ženám jsou tématy, která v minulosti probouzela sociální
hnutí a přinášela změnu společnosti. Ani dnešní společnost není
nespravedlnosti prostá. Kromě jiných problémů však často zapomínáme
na nespravedlnost, která existuje mezi odměňováním mužů a žen na
pracovním trhu. V rukou držíte noviny, které se věnují právě tomuto
často opomíjenému tématu. Pohodlně se usaďte a přečtěte si o celé
problematice články, které pro vás naši autoři a autorky připravili.
Hned v prvním článku se dozvíte, jak velká je platová nerovnost
mezi muži a ženami u nás i v Evropě, jaké jsou její příčiny a dopady.
V dalším článku vám nabízíme desatero možných řešení, která
můžete sami aplikovat pro snížení platové nerovnosti. Myslíte
si, že jen přeháníme a nic takového se ve skutečnosti neděje?
Tři příběhy skutečných žen, které mají s diskriminací na trhu práce
zkušenosti, vás vyvedou z omylu. V dalším článku se pohledem právničky
dozvíte, jak se na celý problém dívají české zákony. Zajímá vás příklad
ze zahraničí? Přečtěte si o platové nerovnosti v Norsku. No a nejlépe
uděláte, když si naše noviny vezmete do jednoho z podniků, který
dnes nabízí 22 % slevu pro ženy na vybrané produkty. Jejich soupis
najdete v našem menu, které je v novinách vloženo. Příjemné čtení.
Radek Kubala

KAŽDOROČNĚ SE DO AKCE PROTI PLATOVÉ NEROVNOSTI ZAPOJUJÍ DESÍTKY PODNIKŮ PO CELÉ ČESKÉ
REPUBLICE. NABÍZEJÍ SLEVY NA KÁVY, JÍDLO NEBO DOMÁCÍ LIMONÁDY.
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CO JE TO PŘÍJMOVÁ NEROVNOST?
DESATERO TIPŮ NA SNIŽOVÁNÍ PLATOVÉ NEROVNOSTI

V odměňování žen a mužů na trhu práce existuje nespravedlnost.
Podle Eurostatu, který sleduje platovou nerovnost mezi muži a ženami
v rámci členských států Evropské unie, činí tzv. gender pay gap
16,3 %. Nejnižší je v Itálii a Lucembursku (5,5 %), nejvyšší v Estonsku
(26,9 %). V České republice se již několik let platová nerovnost pohybuje
nad hranicí 22 %, díky čemuž patří na chvost států v Evropské unii.
V roce 2015 činil v České republice průměrný výdělek muže 30 842 Kč,
zatímco ženy pouze 24 094 Kč. Důvodů existence rozdílu v odměňování
je několik a různí se mezi členskými státy. Podle Evropské komise
mezi ně patří například přímá diskriminace, kdy jsou za stejnou
práci lépe odměňováni muži, a s tím související obecné nedocenění
ženské práce. Významným faktorem ovlivňujícím platovou nerovnost
je i horizontální a vertikální segregace na trhu práce. O horizontální
segregaci mluvíme v případě, že ženy pracují v hůře placených
sektorech pracovního trhu, například v pečovatelství, vzdělávání nebo
ve veřejné správě, zatímco muži v lépe placených technických oborech.
Zároveň je málo žen ve vedoucích a dobře placených manažerských
pozicích. V takovém případě mluvíme o vertikální segregaci.

1. Nebojte se mluvit otevřeně o platové nerovnosti mezi muži a ženami se svými
známými, kolegy a kolegyněmi v práci, v obchodě, na ulici. První krokem
k řešení problému je vůbec danou věc za problém označit. Čím více lidí bude
o platové nerovnosti mluvit, tím složitější bude ji obhajovat.
2. Při pohovoru si řekněte o vyšší plat, který je adekvátní vašim schopnostem
a znalostem. Pečlivě si prostudujte smlouvu a zjistěte, z jakých položek
se bude váš plat skládat.
3. Buďte asertivní, nebojte se říci si o vyšší platové ohodnocení, odvádíte-li
na jednom pracovišti již delší dobu svou práci kvalitně, ale ke zvýšení vašeho
platu nedochází.
4. Požadujte po zaměstnavateli či zaměstnavatelce zveřejnění platů vašich
kolegů a kolegyň.
5. Nebojte se zakládat vlastní firmy a podnikat.
6. Přesvědčte svého muže, aby se s vámi spravedlivě dělil o práce v domácnosti,
výchovu dětí a případnou rodičovskou dovolenou. Muži, pomáhejte svým
ženám v domácnosti a také s výchovou dětí.

Velkou měrou se na platové nerovnosti mezi muži a ženami podílí
větší nároky na slaďování soukromého a pracovního života u žen
a existující stereotypy. Podle výzkumů Evropské komise s tím
souvisí zejména dostatek (či nedostatek) menších a flexibilních
pracovních úvazků nebo nerovnoměrné dělení se o práci
v domácnosti, případně o péči o děti či seniory a seniorky.
Pro srovnání - v Evropské unii pouze 65 % žen s malým dítětem pracuje,
zatímco mužů se stejnou rodinnou situací je na trhu práce 89 %.

7. V případě, že jdete na mateřskou dovolenou, zkuste si u zaměstnavatele
či zaměstnavatelky vyjednat alespoň částečný úvazek, který vás udrží
v kontaktu s pracovním trhem.
8. V případě, že by vás kvůli plánování mateřství zaměstnavatel
či zaměstnavatelka diskriminovali (například při pohovoru), obraťte
se na veřejnou ochránkyni práv.
9. Organizujte se. Společenské změny byly v historii nejčastěji prosazeny
až ve chvíli, kdy si dostatečně velká skupina, která sdílela stejný cíl, změnu
vybojovala. Zakládejte spolky, vstupujte do odborů nebo politických stran
s cílem vyrovnat platovou nerovnost

Největší rozdíl v platech je mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním,
kde propast mezi příjmy dosahuje podle Eurostatu až 30 %. Skutečnost,
že ženy v průběhu své pracovní kariéry vydělají méně, se projeví
na jejich nižším důchodu. Seniorky u nás dostávají o 13 % nižší
důchod než senioři a ve věkové kategorii 65+ je ohroženo
chudobou dvojnásobně více žen než mužů. Platová nerovnost
mezi muži a ženami je tudíž vážným společenským problémem.

10. Angažujte se, protestujte. Nebojte se veřejně manifestovat, že vám celý
problém není lhostejný. Klidně formou kreativních happeningů, vzděláváním
ostatních nebo demonstracemi.
Radek Kubala

Radek Kubala
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NOVINY SI S SEBOU MŮŽETE VZÍT DO JEDNOHO Z PODNIKŮ, KTERÝ NABÍZÍ SLEVU 22% PRO ŽENY. JEJICH SOUPIS NAJDETE V NAŠEM MENU, KTERÉ JE V NOVINÁCH VLOŽENO.

TĚHOTENSTVÍ PŘEKÁŽKOU V ZAMĚSTNÁNÍ

Protože Julie chtěla být férová, rozhodla se, že i na nemocenské dokončí
všechny své rozdělané pracovní úkoly. Pár hodin denně pracovala
z domu a minimálně jednou za dva týdny dojížděla do práce. Udělala
výběrové řízení na své zastoupení po dobu mateřské dovolené, kterého
se sama zúčastnila ve výběrové komisi. Dva měsíce své dlouhodobé
nemocenské tak prakticky strávila prací.

Julie pracovala ve státní instituci, dokud za podivných okolností
o svou práci nepřišla. Krátce poté, co začala pracovat, instituce
vyměnila ředitelku a s ní i část vedení. S ředitelkou si zpočátku rozuměly,
neexistoval důvod, proč by mezi nimi mělo vznikat napětí. Situace
se však změnila po pár měsících. Konkrétně ve chvíli, kdy Julie zjistila,
že je těhotná.

Po narození dítěte vše vzalo rychlý spád. Jednou objevila ve schránce
dopis, ve kterém jí vedení instituce oznámilo, že byl ukončen její
pracovní poměr. Ředitelka dokonce kvůli jejímu vyhazovu zrušila
smlouvu Juliině náhradnici, a tím zrušila celé pracovní místo. Její
náhradnici pak nabídla novou smlouvu na dobu neurčitou. Když
se Julie obrátila na inspektorát práce, úředníci jí oznámili,
že ono jednáni sice bylo neetické, avšak zcela legální. Jak lze vidět
na tomto příběhu, diskriminace žen na trhu práce z důvodu
těhotenství není problémem, který by se netýkal České republiky.
Slaďování soukromého a veřejného života je jednou z hlavních
příčin, proč ženy pobírají v průměru nižší platy než muži.

Od té doby na ni ředitelka hleděla úkosem a začala klást neúměrné
nároky. „Jednou mi poslala e-mail v deset hodin večer, a když jsem
si ho z pochopitelných důvodů nepřečetla, tak mě za to ráno zdrbala.
Podobné věci začaly až ve chvíli, kdy jsem oznámila, že jsem těhotná,“
vysvětluje Julie.
Po čase zjistila na jednom z rentgenů, že těhotenství bude
pravděpodobně rizikové. Ve chvíli, kdy ředitelce oznámila touhu
odejít na dlouhodobou nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství,
její nadřízená se začala jasně vymezovat. „Začala mi říkat, že jsem
jí o svém těhotenství měla říct hned, jak jsem se to dozvěděla. Nicméně
žádnou takovou povinnost nemám, bylo to jasně diskriminační. Krátce
poté rozeslala e-mail mým kolegům a kolegyním, ale i cizím lidem,
že jsem v rizikovém těhotenství. Hodně nezdvořilým tónem sdělila
cizím lidem pro mne intimní informaci,“ vzpomíná Julie.

Radek Kubala
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„V ŽIVOTĚ JSEM NEODVEDLA MÉNĚ PRÁCE NEŽ MANŽEL,” ŘÍKÁ
SENIORKA NESPOKOJENÁ S DŮCHODEM

která sleduje nerovnost v důchodech mezi muži a ženami,
je v tuzemsku na úrovni 19 %. Důchody žen jsou tedy v průměru
o téměř čtvrtinu nižší než důchody mužů. Tato čísla nutně neznamenají,
že je špatně nastavený důchodový systém, ale spíše odrážejí nerovnosti
na trhu práce.

Šestašedesátiletá důchodkyně Eva Králová si na svou finanční situaci
stěžovat nemůže. Není to však proto, že by ji zabezpečil její vlastní
důchod. Finanční jistotu domácnosti zajišťuje především její manžel,
jehož důchod je o několik stovek korun vyšší než její. Přestože není
ve finanční tísni, tak by si přála, aby si ženy a muži byli rovnější.
„Bylo by to fér. Nemyslím si, že bych v životě odvedla méně práce
než manžel,“ okomentovala svoji situaci.

Eva Králová v mládí pracovala ve vinohradech, v zahradnictví
a v továrně na výrobu plastů. „Většinou se mnou pracovaly samé
ženy,“ zavzpomínala důchodkyně. Podle analýzy Míly Lukášové
z Otevřené společnosti je nižší důchod u žen mimo jiné důsledkem
toho, že zastávají hůře placené pozice nebo jsou zaměstnávány
v odvětvích s nižším platovým ohodnocením.

Romana Volejníčková z Otevřené společnosti ve své analýze uvádí,
že kvůli nízkému důchodu jsou právě ženy důchodkyně více ohroženy
chudobou. To sice paní Králové podle jejích slov nehrozí, ale i přesto
jí vadí nižší ekonomická soběstačnost. Její manžel si také na základě
vyššího příjmu nárokuje větší pravomoc rozhodovat o financích.

Paní Králová také porodila dvě děti a absolvovala dvě mateřské
a rodičovské dovolené. Dohromady strávila péčí o děti
šest let. V době, kdy se starala o potomky, pobírala dávky nižší,
než byla její mzda předtím, nebo nedostávala žádné peníze. „Dokonce
nám zamítli půjčku, protože já jsem nějakou dobu nevydělávala žádné
peníze a rodinu živil pouze manžel,“ okomentovala.

Data Českého statistického úřadu uvádí, že průměrně ženy
v Česku pobírají důchod ve výši 10 299 korun. Starobní důchod
mužů přitom činí v průměru 12 550 korun. Gender Pension Gap,
obdoba Gender Pay Gap (rozdíl v platech mezi muži a ženami),

DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU UVÁDÍ, ŽE PRŮMĚRNĚ ŽENY V ČESKU POBÍRAJÍ O VÍCE NEŽ DVA TISÍCE KORUN NIŽŠÍ DŮCHOD. DÍKY TOMU JSOU VE VĚTŠÍ MÍŘE OHROŽENY CHUDOBOU.
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Protože jí nevyhovovalo dojíždění do práce, rozhodla se paní Králová
ještě před třicítkou pracovat takzvaně „na volné noze“. „Vyráběla
jsem věnce a kytice na pohřby. Tomu jsem se věnovala až do důchodu,“
uvedla. Zdálo by se, že se stala paní svého času a život se jí prací doma
zjednodušil. Jenže podle ní to bylo přesně naopak. Přestože nemínila
brát svoji práci jen jako doplněk k péči o domácnost, domácí práce
a starost o děti začaly zabírat většinu jejího času. „Všichni si mysleli,
že když jsem doma, tak všechno obstarám já. Takže to bylo většinou
tak, že jsem celý den dělala něco v domácnosti a věnce a kytky jsem
vyráběla až večer,“ objasnila.

Později Marie získala místo kurátorky v muzeu, kde musela ještě
zvýšit snahu sladit péči o dítě s prací. Brzy jí však vedení muzea
oznámilo, že se pracovní pozice ruší a že ona dostává výpověď. Práce
byla rozdělena mezi stávající pracovníky a pracovnice. V krátké době
se ve stejné instituci otevřela pracovní příležitost, lektorování a práce
s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Tato pracovní pozice
odpovídala ukončenému vysokoškolskému studiu i praxi, kterou
Marie měla. Pohovor proběhl nestandardně bez přítomnosti člověka,
který o přijetí uchazečů a uchazeček na danou pozici rozhodoval.
Marie práci nezískala a důvod svého nepřijetí se nedozvěděla.

Podle Romany Volejníčkové mateřství není handicapem pouze
na pracovním trhu. Systém, kdy má penze člověku vrátit
to, co do systému odvedl v produktivní fázi života, je značně
nevýhodný vůči ženám. Stejně tak jejich důchody snižuje i péče
o blízké osoby a neplacená práce, kterou častěji vykonávají právě ženy.
Příběh paní Králové přitom není ve společnosti ojedinělý, jak je popsáno
výše, rozdíl v důchodech mezi muži a ženami je celospolečenským
problémem, který je nutné řešit.

„Když jsem si vybudovala pozici spolehlivé terénní sociální pracovnice,
získala jsem místo v organizaci na podporu pěstounských rodin. Po čase
jsem ale zjistila, že mé schopnosti a kvalifikace jsou posuzovány pouze
s ohledem na spolupráci s rodinami, kde jsou romské děti. Podobnou
zkušenost sdílím s mnohými Romy a Romkami. Navzdory ukončenému
studiu a praxi jsme považováni za profesionály a profesionálky pouze
v otázkách týkajících se romské komunity. A protože v jednom
momentu mezi klientskými rodinami nebyly ty, které by měly
romské děti, přišla jsem znovu o práci,“ líčí Marie své strasti.

Eva Bartáková

Jako sociální pracovnice řešila nepřeberné množství situací,
kdy se Romové a Romky hlásí o práci. „Nepřijetí již na základě
příjmení, které značí romský původ, je velmi časté a týká se jak Romů,
tak Romek. Specifická situace s ohledem na nerovnost mužů
a žen je ale například v práci, kterou jsou nuceni lidé dělat načerno. Často
se stává, že se zaměstnavatel rozhodne nezaplatit za odvedenou práci.
Oběťmi jsou v těchto případech častěji romské ženy. Důvodem může
být to, že u romských mužů se zaměstnavatelé obávají konfliktu, zatímco
u žen nepředpokládají, že si výdělek budou důsledně vynucovat,“
popisuje Marie.

ŽENA, A NAVÍC ROMKA? VÍCEČETNÁ DISKRIMINACE JE NA
ČESKÉM TRHU PRÁCE VELKÝM PROBLÉMEM
Skoro čtyřicetiletá Marie se na pracovním trhu pohybuje od svých
sedmnácti let. Je matkou dospívající dcery, v minulosti vystudovala
vysokou školu, konkrétně obor sociální práce. Aktuálně působí také
jako interní doktorandka na jedné z pedagogických fakult. Jako Romka
si však prošla na pracovním trhu mnohými situacemi nerovného
zacházení. Běžně se setkávala s takzvanou mnohočetnou diskriminací,
jelikož spojuje několik společensky znevýhodněných atributů. Kromě
toho, že je žena a matka, hrály pro zaměstnavatele významnou roli další
aspekty jako etnicita nebo slovenská národnost.

Problematika vícečetné diskriminace, tedy diskriminace na základě
genderu, etnicity, věku či země původu nezažívají na českém trhu práce
pouze romské ženy. Ve velkém se celý problém dotýká také cizinek.
V tomto případě se navíc k problému přidává také neinformovanost
českých zaměstnavatelů o právech a povinnostech vztahujících
se k jednotlivým pobytovým statusům cizinců a cizinek.

„Jedna věc je, že jste matka a potřebujete čas od času sladit péči
o dítě s pracovními povinnostmi. Pamatuji si situaci, kdy nebylo možné
dostat dceru do družiny na prvním stupni základní školy. Musela jsem
ji každý den po obědě vyzvednout, předat ji někomu a vrátit
se do práce. Kvůli tomu jsem nestíhala odpracovat hodiny
v čase, který byl určený vedením firmy. Musela jsem si hodiny
nadpracovat jindy, a tím začaly první problémy,“ vysvětluje Marie.

Lucie Čechovská
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ZA PLATOVOU ROVNOST KLIDNĚ AŽ PŘED SOUD

vykonávající práci nižší hodnoty (Mary Murphy). Zásadní důležitost
při hodnocení rovnosti v odměňování má přitom transparentnost pravidel
pro odměňování (např. Barber), přičemž princip rovné odměny se použije
na každou složku odměňování mužů i žen. Netransparentní systém
pak vede k nutnosti přenesení důkazního břemene na zaměstnavatele,
který musí dokázat, že nastavený systém nevede k nerovnostem
(Danfoss).

Soudní dvůr Evropské unie se rozhodováním o rovnosti v odměňování
zabývá již od 70. let, neboť zásada stejné odměny za stejnou nebo
srovnatelnou práci byla zavedena již v roce 1957. Principy nastolené
v jeho rozhodovací praxi by se měly uplatnit i ve sporech před českými
soudy, které prozatím žádné ženě nepřiznaly kompenzaci za nerovné
odměňování.

Zákaz diskriminace se přitom vztahuje na všechny složky mzdy, nárokové
i nenárokové (Susanne Lewen). Nestačí porovnávat výši odměny
v jejím souhrnu, ani například pouze nárokových složek, ale rovné
zacházení musí být zaručeno nejen na základě celkového hodnocení,
ale i pro každý aspekt odměny zvlášť (Brunnhofer). Nepřímou
diskriminaci v odměňování mohou představovat i horší podmínky
pro pracovníky a pracovnice na částečný úvazek (Hill and Stapleton).

Mezi první spory o rovné odměňování patří případ paní Defrenne, která
se v 70. letech postupně zasloužila hned o tři rozsudky Soudního dvora.
Paní Defrenne od 50. let téměř do konce 60. let pracovala jako letuška
u letecké společnosti Sabena. V době, kdy byla zaměstnaná, pobírala
nižší odměnu než její mužští kolegové, a po dovršení věku 40 let musela
opustit zaměstnání. Soudní dvůr se v pořadí druhém rozsudku (Defrenne
II) vyjádřil, že článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (resp.
původní článek 119 Smlouvy o založení Evropského hospodářského
prostoru), který stanoví zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou
nebo rovnocennou práci, nezavazuje pouze členské státy, ale mohou
se jej dovolat i přímo osoby, které jsou obětí nerovného odměňování.

Jana Kvasnicová,
právnička oddělení Rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv

Soudní dvůr se též postavil proti formalistnímu výkladu zásady
rovnosti v odměňování pro muže a ženy, když zdůraznil, že požadavek
na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty zahrnuje i situaci,
v níž je žena vykonávající práci vyšší hodnoty odměňována hůře než muži

ZÁSADA STEJNÉ ODMĚNY ZA STEJNOU NEBO SROVNATELNOU PRÁCI BYLA ZAVEDENA JIŽ V ROCE 1957.
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PŘÍKLAD ZE ZAHRANIČÍ – NORSKO, ZEMĚ ROVNOSTI, AVŠAK NE
DOKONALÉ A TRVALÉ
NEUSTÁLE JE POTŘEBA
VYSVĚTLOVAT DŮLEŽITOST
PODPORY ROVNOSTI
A NEDISKRIMINACE,
A TO JIŽ OD NEJÚTLEJŠÍHO VĚKU.

Severské země, a konkrétně Norsko, často vnímáme jako
vzor v oblasti rovného zacházení se ženami a muži. V tomto smyslu
na něj i mnohdy odkazujeme a snažíme se v něm inspirovat. Nicméně
faktem je, že i v Norsku naráží na obdobné problémy, na které narážíme
v České republice. Ačkoliv je zde rozdíl v platech žen a mužů pod
evropským průměrem, činí “pouhých” 13 %, stále přetrvává, a je proto
třeba působit na pracovní trh.
Norská dobrá praxe v oblasti legislativy ukotvuje povinnost všech
zaměstnavatelů podporovat genderovou rovnost a v tomto smyslu
i působit na zaměstnance a zaměstnankyně. Až do nedávna museli
zaměstnavatelé ve výročních zprávách informovat o svých aktivitách
na podporu rovnosti, a tak existoval poměrně účinný
nástroj na prosazování této zákonné povinnosti. Zaměstnavatelé
či zaměstnavatelky vyčíslovali procento zastoupení žen, průměrné
platy žen a mužů či aktivity, které na podporu vyšší rovnosti připravili.
Nicméně v návrhu schváleném zatím pouze vládou od 4. 4. 2017 se má
od povinného reportování upustit s odkazem na zvýšení administrativy.
A tak tato dobrá praxe začíná mít trhlinky. Jak uvádí Lene Nilsen
z kanceláře norské ombudsmanky: „Máme v Norsku velmi dobrou
legislativu, zákon o gender mainstreamingu, včetně genderového
rozpočtování ve veřejné správě. Ale pokud se tyto zákony intenzivně
neprosazují v praxi, tak realita pokulhává a dosažený pokrok se snadno
rozmělní.“ O udržení či zrušení povinnosti reportovat o programech
na podporu rovnosti by měl norský parlament rozhodnout na konci
června 2017. Ukazuje se tedy, že i v Norsku je třeba o rovnost bojovat
a pečovat. Neustále je potřeba vysvětlovat důležitost podpory rovnosti
a nediskriminace, a to již od nejútlejšího věku. Dokola dělat osvětu
o tématu mezi politiky a političkami na místní i regionální úrovni.
Jak je vidno z článků výše, tuto práci je třeba odvést i u nás.

V ČESKÉ REPUBLICE - NA ROZDÍL OD NORSKA - JE ROZDÍL MEZI PŘÍJMY ŽEN A MUŽŮ 22 %.

Klára Čmolíková Cozlová
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NAD AKCÍ PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MARTIN LANDA A STAROSTA MĚSTA HODONÍN MILAN LÚČKA.

STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE PŘIPOMÍNÁME LIDEM V ČESKÉ REPUBLICE, ŽE PLATOVÁ NEROVNOST JE ZÁVAŽNÝM SPOLEČENSKÝM PROBLÉMEM.

NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ)
svoboda – zodpovědnost – angažovanost
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem
našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat,
že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům
i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto
podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo
sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě
za nedílnou součást své svobody.
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PŘIPOJTE SE
Je-li vám naše činnost sympatická a chcete-li se aktivně
zapojit, staňte se dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ.
PODPOŘTE NÁS
Naše činnost je závislá na finanční podpoře lidí, jako
jste vy. Podpořte nás libovolnou částkou na účet
č. 2600013234/2010 a staňte se tak změnou,
kterou chcete vidět na tomto světě. Děkujeme.

