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V létě opět spouštíme kampaň na podporu lidí, kteří přesto, že pracovat chtějí, zaměstnání na Liberecku
hledají stále velmi těžko. Na vině bývají bariéry a předsudky zaměstnavatelů, obtížné slaďování práce a
rodiny, nízké sebevědomí i různá společenská očekávání od žen i mužů. Můžeme to společně změnit.
Aktuálně hledáme ambasadorky a ambasadory, kteří pomůžou zajistit potřebné množství ušitých tašek
pro podzimní benefici. Můžete přiložit ruku k dílu? Prosíme, neváhejte a napište HNED. Potřebujeme vás.
Nakouknete pod pokličku příprav a zároveň pomůžete s přípravou kampaně. Děkujeme, že pomáháte.

Potřebujete v klidu pracovat a domácí prostředí vás rozptyluje? Potřebujete nastartovat
své podnikání bez počátečních investic na vlastní kancelář? Nechcete jednat se svými

obchodními partnery doma či v kavárně? Děti vás ruší při práci a nemáte pro ně hlídání?
Nabízíme vám kancelář v sídle Centra Kašpar.

Přijďte k nám načerpat energii. O vaše děti se dobře postaráme.
K dispozici vám bude WiFi internet, tiskárna, scanner, vybavená kuchyňka,

zasedací místnost s pzasedací místnost s projektorem, zapůjčení notebooku a samozřejmě přátelské prostředí.

Spojte síly s Centrem Kašpar. Usilujeme o to, aby trh práce na Liberecku byl spravedlivější k ženám, které
jsou daleko více zatíženy péčí v soukromé sféře. Nerovnováha negativně ovlivňuje jejich šance
na odpovídající pracovní uplatnění. Ovšem úspěch každý spatřujeme jinde. Tváře, které „letí“, se s vámi
podělí o svůj pohled na slaďování práce, soukromí, rodiny, studia či koníčků.
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Jednou z doprovodných akcí kampaně na navýšení výhry pro vítěze byla tichá aukce, kde se dražily fotky z natáčení.
Prostory nabídla jablonecká La Kavárna. Ta také poskytla dar pro vítěze ve výši 8.000,- Kč.

Festival hledal důstojné místo konání. Našel jej v jabloneckém kině Junior, které se zřeklo honoráře za pronájem.

Dva ze tří soutěžních filmů, které upozorňují na nešťastné důsledky genderových předsudků, homofobie a
stereotypního myšlení, pocházejí z pera studentů jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy –
Petra Kahana a Jakuba Müllera. Vyučující z této školy vyjádřili svou podporu mimo jiné účastí v komparsových scénách. 

ZZdá se, že v Jablonci se daří dobrým myšlenkám úspěšně zakořenit.
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Unikátní soutěž Natoč vlastní film a dej (si) příležitost otevřela dětem a mladým lidem
šance na zahájení vlastní filmové tvorby prostřednictvím zatím neokoukaných témat –
genderu, sexuality, společenských nerovností.
Zájem předčil očekávání. Do soutěže přihlásilo originální autorský námět přes
70 soutěžících. Reprezentovali různé školy – liberecké, jablonecké, ale také třeba
z Mníšku, Stráže nad Nisou a další. Porotou vybraní tři nejlepší soutěžící si pak
v neuvěřitelně krv neuvěřitelně krátkém časovém rozpětí 4 měsíců natočili vlastní snímek.

Na apríla, 1. 4. 2016, si je osobně uvedli
na vyprodaném studentském festivalu
Dej (si) příležitost. Publikum zvolilo

autorem vítězného filmu třiadvacetiletého
Štěpána Kučeru. Jeho snímek Superhrdina

je k zhlédnutí na www.natocfilm.cz.
Soutěž měla od začSoutěž měla od začátku jednu specialitu –
hlavní finanční odměna pro autora/autorku
divácky nejúspěšnějšího filmu se rekrutovala
z příspěvků dárců. Podařilo se dosáhnout

na částku 15.000,- Kč. Připadla vítězi a jeho škole – ZŠ Dobiášova, Liberec. Nestihli jste
festival? Zveme vás na bonusové komorní promítání do sídla Centra Kašpar. Rezervujte

si místo na kontaktech uvedených v patičce zpravodaje.


