Nadace Žena v roce 2003
Slovo předsedkyně správní rady
Rok 2003 je čtvrtým rokem existence a rozvojem činnosti a může již bilancovat. Díky
finanční dotaci svého zřizovatele, Českého svazu žen, bylo možno nabídnout ženám finanční
prostředky pro realizaci vyhlašovaných témat na granty, podpořit jejich práva a umožnit
ženám se sdružovat. Neziskové organizace, které projekty na daná témata vypracovaly a
získaly na ně od nadace finanční dotaci, si tím svoji činnost obohatily. Přínosem projektů je
nejen rozšíření vědomostí a právního povědomí žen, ale i budování určité soudržnosti, která
v dnešní společnosti chybí.
Můžeme konstatovat, že uplynulé více než tři roky ukázaly, že ženy mají zájem do
projektů vstupovat. Výstupy z projektů jsou nadací sledovány a vyhodnocovány. Ty
nejefektivnější svým přínosem jsou publikovány ve zpravodaji Českého svazu žen „Žena
třetího tisíciletí„.
V roce 2003 řada realizátorů projektů využila nabídky vyhlášených témat zaměřených
na vstup České republiky do Evropské unie a na reformu státní správy v ČR. Tato aktuální
témata ženám přinesla určitou připravenost na nové podmínky a dobrý vklad pro život
v otvírající se Evropě.

Poděkování a výzva

Nadace Žena zůstává otevřenou pro všechny ženské organizace a sdružení v celé České
republice a děkuje svému zřizovateli, Českému svazu žen, za základní vklad pro vytvoření
nadačního jmění a za dosud poskytované finanční dotace. Nicméně bychom uvítaly finanční
dárce, kterým nejsou ženská práva lhostejná a vidí ženu jako rovnocenného partnera. Číslo
účtu Nadace Žena vedeného u HVB Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a, Praha 1 je:
číslo konta 6739009/ 2700
Nadace Žena byla zřízena dnem 14.8.2000. Zakládací listina a zápis do Nadačního rejstříku
je u Městského soudu v Praze ( oddíl N, vložka 348 ). Nadační jmění činí 500 tisíc korun.

Struktura Nadace Žena

Správní rada – počet členů 6

Předsedkyně správní rady : PhDr. Jiřina Radová, Praha
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Ludmila Vychytilová, Nový Jičín
Jana Hrušková, Kardašova Řečice
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Dozorčí rada – počet členů 3
Předsedkyně dozorčí rady:
Místopředsedkyně:
Členka:

Jaroslava Tikovská, Praha
Hana Holubcová, Praha
Blažena Liscová, Praha

Ředitelka Nadace Žena: PhDr. Zdeňka Hajná, CSc.
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Pavla Schwingerová
Sídlo:
Nadace Žena
V Závětří 4
170 00 Praha 7
Tel.: 224 211 017, 224 212 555
Fax: 222 243 993
Další možnost pro korespondenci:
Český svaz žen
Panská 7
111 53 Praha 1
IČO: 26193337
Číslo účtu: 6739009/2700
E-Mail: info@csz.cz
ekonomika@csz.cz
www.csz.cz

Zpráva o hospodaření Nadace Žena za rok 2003

AKTIVA
Nehmotný dlouh. invest.majetek – software
Oprávky k DIMu
Pokladna
Bankovní účty vkladové

Úhrn

aktiv

17 587,50 Kč
- 17 587,50 Kč
8 295,-- Kč
662 846,39 Kč

671 141,39 Kč

PASIVA
Nadační jmění
Účelové fondy-na grantový program
Hospodářský výsledek r. 2003
Hospodářský výsledek ve schvalov.řízení
Výnosy příštích období
Poskytnutá záloha-projekt EQUAL

500 000,-- Kč
155 595,40 Kč
19 382,67 Kč
62 088,32 Kč
- 75 375,-- Kč
9 450,-- Kč

Úhrn

671 141,39 Kč

pasiv

Cash flow:
Zůstatek na účtu k 1.1.2003
Příspěvky na grant.program od ČSŽ
Vráceno z poskytnutých grantů
Poskytnutá záloha-projekt EQUAL
Poskytnuté granty v r. 2003
Faktury za audit a výroční zprávu
Připsané úroky z BÚ
Poplatky bance

215 562,32 Kč
267 140,-- Kč
50 120,40 Kč
9 450,-- Kč
- 372 241,-- Kč
- 6 200,-- Kč
1 609,67 Kč
- 2 495,-- Kč

Zůstatek na účtu k 31.12.2003

162 846,39 Kč

Zůstatek v pokladně k 1.1.2003
Příspěvky na grantový program
Vráceno z poskytnutých grantů
Cestovné
Notářské ověření

4 642,-3 325,-860,-- 412,-- 120,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Zůstatek v pokladně k 31.12.2003

8 295,-- Kč

Činnost Nadace Žena v roce 2003
Činnost nadace a vynakládání finančních prostředků na realizaci projektů je vždy odvislá
od jejího poslání. Účelem a cílem práce v nadaci je naplnění jejího programu, tudíž
podporování organizovaného sdružování žen, posilování a zdůrazňování ženských práv,
vzdělávání žen a zvyšování jejich informovanosti, v neposlední řadě rozšiřování právního
povědomí i sebevědomí žen.
Rok 2003 je rokem přípravy občanů na referendum o vstupu České republiky do Evropské
unie. Pokud se ČR stane součástí unie, jaký bude život mužů a žen, žijících v běžných
českých rodinách, zvládneme nové podmínky, budeme se umět přizpůsobit a skloubit práci
v zaměstnání a v rodině? Známe všechny potřebné úřady a jejich sídla po zániku okresů?
Tak uvažovaly členky správní rady na svém 12. zasedání dne 1.9.2002 a schválily tato témata
pro řešení projektů v r. 2003:
•
•
•
•

Státní správa v nových podmínkách
Umění komunikace, zvládání stresů, řešení konfliktů
Slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině
Řešení ženské otázky při vstupu do EU

Podle zásad pro předkladatele projektů bylo vyhlášeno výběrové řízení s tématy projektů
na webových stránkách www.csz.cz , ve zpravodaji Českého svazu žen Žena třetího tisíciletí
a v Informačním bulletinu ČSŽ s termínem vyhlášení do 30.9.2002.
Termín předložení projektů byl do 10.12.2002. V termínu došlo 37 a do výběrového řízení
bylo zařazeno 33 projektů ( čtyři projekty došly po termínu ). Ženy – řešitelky nejvíce
zaujala dvě témata, Umění komunikace, zvládání stresů, řešení konfliktů a Slaďování
profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Na tato témata došlo 26 žádostí o
poskytnutí grantu. Výběrovým řízením pak následně bylo schváleno k řešení 22 projektů a
podpořeno částkou vyšší než 372 tis. Kč.
Za velice přínosný seminář, který se zabýval státní správou v nových podmínkách,
považovaly účastnice členky Českého svazu žen z okresů Rokycany, Plzeň-jih a Beroun.
Hostem byla a přednášela místostarostka MěÚ Rokycany, která osobně zajišťovala reformu
státní správy. Seznámila přítomné s tím, že na okrese Rokycany byla ukončena činnost 73
okresních úřadů a nově vzniklo 205 pověřených obcí s rozšířenou působností. Vysvětlila
přenesenou působnost na obecní úřady a úkoly krajů v nových podmínkách. Informovala
účastnice, že nově vznikly úřady – Úřad pro zastupování ve věcech majetkových a
Pozemkové úřady. Náplň semináře vysoce ocenily i pracovnice státní správy, které rovněž
získaly nové informace pro svoji práci. Přínosem semináře bylo zajištění a předání brožury
MV ČR „ Územní veřejná správa od 1.1.2003 “ všem účastnicím.
Přitažlivý víkend pro ženy uspořádala Okresní rada žen Český Krumlov a České Budějovice,
neboť mnohé už napovídal název projektu “ Já se z toho zblázním ! “ Víkend byl určen
pro ženy, které pak budou pořádat besedy ve svých základních organizacích podle
metodického návodu zde na semináři získaného. Jestliže se vše, co se tu naučily, podaří
přenést mezi naše členky, stres i konflikty určitě zvládnou a nezblázní se. O duševní zdraví
žen je třeba se starat stejně jako o zdraví fyzické.

Zvládnout stres, řešit konflikty, jak sladit rodinný a profesní život, se také dozvěděly
účastnice víkendového semináře žen z Prahy 4. Přednášky byly zaměřeny na zjištění příčin
stresu, jak se projevuje a jak se mu bránit. Poutavé a zajímavé bylo vystoupení
s praktickými ukázkami z oboru psychotronika. Dopady stresu na rodinný a profesní život,
vyrovnání se s stresem a podpůrné pomůcky proti stresu přednášela klinická psycholožka.
Jsou jím např. už po tisíciletí masáže podle staré čínské medicíny, uvolňovací cviky,
akupunktura a akupresura. Účastnice semináře na úvod a pak závěrem vyplnily dotazníky,
v nichž ženy určily v současném způsobu života jako největší zdroj konfliktů a stresu
uspěchanost, netolerantnost, strach ze ztráty sociálních a životních hodnot, na prvním místě
začínají být jen „ peníze“, vytrácí se přátelské mezilidské vztahy.
Druhé nejoblíbenější téma s širokým záběrem možností zkoumání, jak sladit rodinný
a profesní život, jak vycházet s životním partnerem, jak skloubit práci v zaměstnání a život
v rodině, si vybrala téměř polovina řešitelů. Projektu okresní rady žen v Příbrami
se zúčastnilo 268 žen. Přednášející byli např. pracovnice z úřadu práce, z odboru sociálních
věcí, vedoucí střediska pro drogově závislé, členka zastupitelstva města a dále psycholog
a pedagog. Byly diskutovány problémy venkovských žen, zaměstnanost a pracovní
příležitosti, umístění dětí v jeslích, zdravotnictví v regionu. Poradce v oblasti partnerských
vztahů preferoval rovnocenné partnerství, kde šťastná a spokojená matka má vliv na
příznivý vývoj dítěte. Je dobré zapojit partnera do výchovy dětí. Dotazy se týkaly mnoha
problémů, které ženy tíží, zajímaly je názory odborníků snad na všechny kapitoly života. Jak
řešit krizové situace, např. při nemoci, po ovdovění, ztrátě zaměstnání ? Pozitivním přínosem
je také nabídka přednášejících pomoci v případě potřeby při řešení problému.

Výroční zpráva
rok 2003

