Činnost Nadace Žena v roce 2002

Nadace Žena rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s jejím posláním. Poskytováním finančních
prostředků na projekty sleduje nadace tyto cíle:

•
•

podpora organizovaného sdružování žen za účelem posilování ženských práv,
vzdělávání žen a zvyšování jejich informovanosti a rozšiřování právního povědomí i
sebevědomí žen.

S ohledem na stanovené a zjištěné potřeby ženských hnutí byla pro rok 2002 vybrána
následující témata, schválená na 8. řádném zasedání správní rady nadace dne 1.9.2001,
zveřejněna na webových stránkách Českého svazu žen www.csz.cz a v Informačním
bulletinu ČSŽ
•
•
•
•

Partnerství v rodině (úloha ženy a muže) a vliv ekonomických faktorů na rodinu,
reprodukční zdraví matek.
Přístup k mužům a ženám na trhu práce, rovnost příležitostí.
Prosazování žen v politickém systému společnosti, úloha ženského hnutí.
Seberealizace žen se zaměřením na mladé ženy a růst jejich osobnosti.

Pro výběrová řízení jsou stanoveny zásady pro předkladatele projektů spolu s termíny:
•
•
•
•
•

vyhlášení výběrového řízení s tématy projektů do konce září každého roku ( na
www.csz.cz, ve Zpravodaji Žena 3. tisíciletí, v Informačním bulletinu ČSŽ ),
předložení projektů do 10.12. každého roku do sídla nadace
ukončení výběrového řízení je oznámeno písemně předkládající organizaci,
realizace projektu musí být ukončena k 31.12. příslušného roku,
zhodnocení projektů do jednoho měsíce po ukončení realizace.

I v roce 2002 se postupovalo v těchto termínech. O finanční grant požádalo celkem 35
subjektů. Výběrovým řízením bylo finančním grantem podpořeno celkem 20 projektů v
celkové výši 367.577,-korun.
Nejvíce projektů bylo zaměřeno na téma
Partnerství v rodině (úloha ženy a muže) a vliv ekonomických faktorů na rodinu,
reprodukční zdraví matek.
V roce 2002 bylo na toto téma uskutečněno 13 seminářů. Uvedené téma bylo diskutováno z
pohledu rovnoprávného postavení ženy a muže v rodině, v zaměstnání, v politice i ve
společnosti. Jde o velmi žhavý problém, kdy stále více žen řeší dilema, zda dají přednost
kariérnímu postupu nebo péči o rodinu. Ukazuje se, že partnerské vztahy procházejí zásadní
změnou. Přibývá matek, které jsou závislé na partnerovi především z ekonomických
důvodů. Je to i jednou z příčin snižující se porodnosti. Přiřazují se disharmonické vztahy v
osobním životě i na pracovišti a tyto skutečnosti vedou u žen k mnoha psychosomatickým
potížím. Jak z této situace ženu vyvést, jak si poradit, to byl záměr vyhlášeného tématu..
Organizace, které se zabývaly právě tímto zajímavým stále diskutovaným tématem, byly
ORŽ Šumperk, Nový Jičín, Praha 4, Č. Krumlov + Č. Budějovice, Zlín + Kroměříž, Mladá
Boleslav, Jindřichův Hradec, Kladno, Opava, Tachov, Náchod, Vsetín a Kutná Hora.
Prosazování žen v politice bylo tématem 6 grantů z ORŽ Strakonic, Karviné – Havířova,
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Ústí nad Labem, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Teplic. Aktuálně zařazené téma Prosazování žen v politickém systému společnosti, úloha ženského hnutí - přineslo své
ovoce v době konání komunálních voleb, ve kterých se ženy tradičně uplatňují v daleko
větší míře. Proškolené účastnice, které díky grantovým přednáškám měly více informací o
této činnosti, se objevily mnohem častěji na volitelných místech kandidátek. ORŽ Havlíčkův
Brod se tak unikátním způsobem zúčastnila a uspěla v komunálních volbách sestavením
samostatné ryze ženské kandidátky. Např. tím, že 2 ženy z této kandidátky se dostaly do
zastupitelstva a 1 jako starostka. Ženy obsadily i svá místa ve všech komisích. Ženy uspěly i
v rámci republiky, zvýšil se počet starostek, místostarostek.
Projekt na téma Seberealizace žen se zaměřením na mladé ženy a růst jejich osobnosti
uskutečnil Baby Club Robinson Sokolov. Využil grantu na setkání mladých maminek na
mateřské dovolené k možnosti výměny zkušeností v manželství, rodičovství i při výchově
dětí.

To jsme my a přemýšlíme, jak skloubit mateřství s profesí.
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Zpráva o hospodaření
Aktiva
Nehmotný dlouhod. invest. majetek – software
Oprávky k NDIMu
Pokladna
Bankovní účty vkladové

Kč
17 587,50
- 17 587,50
4 642
715 562,32

Úhrnaktiv

720 204,32

Pasiva
Nadační jmění
Účelové fondy - na grantový program
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek ve schval. řízení
Výnosy příštích období

500 000,00
206 491,00
23 157,66
38 930,66
- 48 375,00

Úhrnpasiv

720 204,32

Cash flow
Zůstatek na účtu k 1.1.2002
Příspěvek na grant.program od ČSŽ
Vráceno z poskytnutých grantů
Poskytnuté granty
Faktura za audit
Připsané úroky z BÚ
Poplatky bance
Vrácený soudní poplatek
Zůstatek na účtu k 31.12.2002
Zůstatek na účtu pro nadační jmění
Zůstatek v pokladně k 31.12.2002
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171 265,46
367 000,00
48 602,20
- 367 577,00
- 4 200,00
1 816,66
- 1 745,00
400,00
215 562,32
500 000,00
4 642,00

