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Rodina a rodičovství na prahu 21.stol. :
podoba a proměny rodiny, partnerství a
rodičovství v současné společnosti jako výzva
1 pro politickou praxi
MPSV ČR

2 Not for Sale

Ways to Equality : women european gender
3 actions

European
Women's Lobby

4 Válka očima žen

Aspekt
Gender Studies,
o.p.s.

5 Chcete jiné zprávy? Čtěte gitU!

proFem, o.p.s.

2005 cze

Sborník příspěvků ve formátu DVD z II. mezinárodní
konference MPSV ČR k rodinné politice, 10.11.11.2005, Praha.

2006 eng

Part of the joint project EWL-CATW on trafficking in
women for sexual exploitation. The film challenges
the traditional views and mythologies on prostitution
and sexual exploitation of women's bodies.

2005 eng

Transnational cooperation between bodies from
Austria, Slovakia, Slovenia, Spain and Italy, which are
carrying out their own EQUAL projects. This
cooperation takes place through a Trans-national
Cooperation Agreement signed in the month of April
2005 and which constitutes the basis of the joint
international project, called Equal WEGA - Women
European Gender Actions.

2005 cze
c20062008
cze

Desetidílný rozhlasový cyklus
Kompletní archiv článků Genderové informační a
tiskové agentury 2006-2008

6 Väter Konferenze

Migrace a integrace v šesti pohledech/Six
7 Viewpoints on Migration and Integration

8 Po škole. Cože?!
9 Byla 3x jedna princezna
10 Nejsme samy
11 Jsou podnikatelé postižení?
12 Afgánci neflirtují, Hry prachu
Doma tady a teď - dokumentární film o
13 cizincích i pro cizince
14 Kdo je dula. Duly v Čechách.

Bundesministeri
um für Soziale
Sicherheit
Generationen
und
Konsumentensc
hutz

Evropská
kontaktní
skupina (EKS)
Creative Bazaar,
s.r.o.
Gender Studies,
o.p.s.
Creative Bazaar,
s.r.o.
Creative Bazaar,
s.r.o.
Člověk v tísni
MPSV ČR
Česká asociace
dul

ger, eng,
fra

Die DVD zur 1. Europäischen Väterkonferenze

2008 cze, eng

Multimediální sborník ze závěrečné konference
projektu Buďte in při integraci! 29.-30.5.2008;
Obsahuje také DVD s krátkým filmem o projektu. /
Multimedia proceedings from the final conference of
the project Put Yourself into Integration! 29-30 May
2008; Contains also a DVD documentary on the
project Put Yourself into Integration!

2007 cze

Krátký film proti genderovým stereotypům při
výběru povolání pro studující posledních ročníků ZŠ.

2006 cze

Genderové pohádky obrácené naruby :-).

2008 cze

Ženská road movie

2008 cze
2005 cze

Filmy z festivalu Jeden svět 05

2008 cze
2005 cze

* Filmy je možné si zapůjčit absenčně za standardních podmínek dle Knihovního řádu.

