jedna z oceněných prací (2009)

Úhel pohledu

fotosoutěž s tematikou žena 50+
Záštitu nad soutěží převzal Mgr. Michal Hašek,
hejtman Jihomoravského kraje

Občanské sdružení Ženy50
ve spolupráci
s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB
vyhlašuje druhý ročník otevřené fotografické
soutěže Úhel pohledu.
Fotografie mají zachytit ženy v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku
a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura,..). Fotografie s osobitým úhlem
pohledu na život žen 50+.
Autoři oceněných prací obdrží hodnotné ceny, např.
týdenní pobyt u Dalešické přehrady pro 2 osoby, keramiku, knihy a další.
Datum uzávěrky soutěže 31. března 2010.
Hodnotit se bude originalita, původnost, pohled vystihující ženu 50+ ...
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
9. května 2010 v rámci koncertu ke Dni matek.
Koncert se uskuteční za přítomnosti představitelů
Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje ve
Velkém sále v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek v 19.00 hod.
Podrobné informace o soutěži (propozice a přihlášku)
najdete na internetové adrese občanského sdružení
Ženy50 www.zeny50.cz

Vaše škola fotografie

JSME
Ženy50 je občanské sdružení, které se cíleně zaměřuje na ženy
50+. Současně je otevřeno každému, bez ohledu na věk a pohlaví. Sdružení působí v Brně od konce roku 2006.

Nebojte se udělat první krok – každá sebedelší cesta jím začíná.

CHCEME

„Podnět pro naši činnost jsme nemusely hledat dlouho. Byl
ukryt v každé z nás. Pocity, které v dané životní etapě prožívá
téměř každá žena. Odchod dospělých dětí z domova, syndrom
„prázdného hnízda“, neshody v partnerském soužití, rozvod,
případně úmrtí manžela, starost o nemohoucí rodiče. Pokud
zůstaneme bez práce, jen velmi těžce hledáme jinou, obavy
z toho, že začít něco nového již nezvládneme, problémy se
zdravím, stres, únava ze sociálních stereotypů, které jsme celý
život trpělivě snášely, protože se to od nás očekávalo. A někde
v koutku schovaná naděje, že ještě máme právo na radost, hravost, plnohodnotné bytí.“
Občanské sdružení Ženy50 chce ukázat, že obavy žen z padesátky a let následujících jsou neoprávněné a zbytečné.
Svými akcemi a projekty chce přispět k výraznějšímu sociálnímu začlenění žen 50+ do společnosti, podnítit jejich aktivitu,
zvýšit sebevědomí, pocit vlastní hodnoty. Naučit ženy přemýšlet
o svých potřebách a snech a dovolit si je realizovat. Mottem
sdružení je „harmonická zralá žena“, přistupující k životu aktivně
a s plnou zodpovědností za své činy.

NABÍZÍME
vybočení z každodenního stereotypu
poznávání zajímavých lidí, získání nových přátel
aktivity, na jejichž uskutečnění nemáte sama odvahu
pocit sounáležitosti, prospěšnosti
prostor pro Vaše nápady

ORGANIZUJEME
PC kurzy pro začátečnice i mírně pokročilé
kurz úpravy digitálních fotograﬁí v graﬁckém programu
kurzy angličtiny
přístup na internet
cvičení tchai-ti, zdravotní cvičení, kurzy sebeobrany
semináře, přednášky, besedy, kulaté stoly
poznávací zájezdy, výlety, sjíždění řek
další jednorázové akce a projekty na
zviditelnění žen 50+

USILUJEME
o vybudování Centra Ženy50 jako místa pro
– setkávání se, vzájemnou komunikaci,
navazování kontaktů
– sebevzdělávání, zvyšování sebevědomí
– zlepšení počítačové gramotnosti žen 50+
– získání rad, pomoci
o zlepšení mediálního obrazu žen 50+
o vyvolání diskuze o vžitých genderových
stereotypech

Centrum Ženy50 Anenská 10, 602 00 Brno, tel.: 543 212 700
Kontakt: Jana Jarušková, předsedkyně (tel.: 728 740 449) •
Věra Janáková, místopředsedkyně (tel.: 732 348 993) • e-mail:
info@zeny50.cz, www.zeny50.cz

