Český svaz žen (dále jen ČSŽ)
Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým
počtem sympatizujících žen.
Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost,
sociální postavení, profese a zájmy.
Členky ZO pracují na dobrovolné bázi na různých úrovních. ČSŽ je přístupný široké
veřejnosti, je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími a její činnost se zaměřuje na
podporu práv žen.
Hlavními programovými cíli ČSŽ jsou především prosazování rovnoprávného postavení žen
a jejich potřeb ve společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti ženy formou
vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti, humanitární aktivity a
uspokojování kulturně společenských zájmů členek.
Český svaz žen se ve svém programu hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním
ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty přijaté OSN, k nimž se přihlásila
Česká republika : Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, vycházející z Listiny
lidských práv a svobod, Akční základna-dokument ze 4. světové konference OSN o ženách,
jejímž cílem je v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem posílit postavení žen a
dalšími dokumenty přijatými v rámci EU.
Český svaz žen se zabývá tématikou, která souvisí s postavením žen ve společnosti,
především pak žen na trhu práce, v rodině, žen žijících na venkově a podobně. ČSŽ se
zaměřuje na perspektivní projekty financované z ESF a rozpočtu ČR, které řeší zejména
problematiku sladění profesního a rodinného života. Je iniciátorem diskuzí o tzv. horkých
tématech, která jsou v centru zájmu nejenom žen, ale celé společnosti.

Organizační struktura ČSŽ je budována na základě územního principu a tvoří ji ZO, okresní
a krajské organizace ČSŽ.
Orgány ČSŽ jsou :
- na republikové úrovni sjezd delegátek okresních organizací, ústřední shromáždění
(ÚS) a ústřední rada žen (ÚRŽ)
- na krajské úrovni krajská rada žen (KRŽ)
- na okresní úrovni okresní rada žen (ORŽ), okresní konference a okresní shromáždění
- na úrovni základních organizací shromáždění členek ZO a rada ZO
Nejvyšším orgánem ČSŽ je sjezd delegátek okresních organizací ČSŽ a v období mezi
sjezdy (pětileté období) je nejvyšším orgánem ÚS, do kterého každý okres deleguje svou
zástupkyni. V období mezi ústředními shromážděními řídí činnost ČSŽ ústřední rada žen
(ÚRŽ), volená na období 5 let.

-1-

Složení Ústřední rady ČSŽ (ÚRŽ)

Předsedkyně:
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Praha
Členky:
Ing. Miluše Citová, Děčín
Jana Hrušková, Kardašova Řečice (okr. Jindřichův hradec)
PhDr. Jiřina Radová, Praha
Eva Flousková, Broumov (okres Náchod)
Lea Janků, Brno
Marta Dosoudilová, Samotišky (okr. Olomouc)
Hana Němečková, Žleby (okr. Kutná Hora)
Jitka Lásková, Bílovice (okr. Plzeň-jih)
MUDr. Zdeňka Nohelová, Ostrava
Ing. Jana Vlažná, Čestice (okr. Strakonice)
Mgr. Věra Nováková, Karviná
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Český svaz žen má ústředí v Praze l a ve 14 krajích České republiky v rámci 81 okresů.
Sloučeny jsou kraje Královéhradecký a kraj Pardubický a dále kraj Praha s krajem
Středočeským).
Činnost dobrovolných okresních rad žen a základních organizací v jednotlivých krajích
koordinují krajské rady žen. Prvotním článkem ČSŽ jsou základní organizace, kterých
v rámci republiky působí 743.
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1.

1.1.

Úvodní slovo

Úvodní slovo předsedkyně

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2006 a nabízíme tak společné ohlédnutí za minulým
rokem.
Činnost členské základny v jednotlivých krajích a okresech vycházela z regionálních potřeb,
díky členkám ZO se mimo jiné úspěšně daří udržovat tradice lidových a krajových zvyků.
Jednotlivé akce přispívají k pozitivnímu obrazu ČSŽ v očích veřejnosti. Ovšem je i pravda,
že média by se mohla ještě více zajímat o činnost našich žen, protože ne všechny akce, které
se konaly pod záštitou ČSŽ byly medializovány.
ČSŽ je silnou ženskou organizací, která prosazuje zájmy žen a zaměřuje se na zlepšování
podmínek života žen, jejich postavení nejen ve společnosti, ale i v rodině, na trhu práce a
zabývala se i specifickou problematikou žen žijících na
venkově. Z tohoto důvodu se také ČSŽ ve své činnosti zaměřila na projekty spolupráce,
partnerství a rovných příležitostí.
ČSŽ předkládá návrhy s tématy diskriminace a rovných příležitostí orgánům státní správy a
Parlamentu ČR. Rovněž se také podílí na zpracování zpráv o stavu lidských práv a o plnění
Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace. Zapojujeme se svou spoluúčastí do tvorby
zákonodárství a to díky účasti v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
Tak jako každý rok, i letos jsme se zapojily do mezinárodní činnosti a nadnárodních
ženských organizací. ČSŽ je členem České ženské lobby, která je součástí European
women´s lobby a ACW W.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že si velice vážím práce všech členek a také jejich aktivní
účasti při charitativních akcích.
Posláním ČSŽ je nejen přinášet radost do života žen, což se děje prostřednictvím
společenských a kulturních akcí, ale zároveň také vzdělávání. V rámci různých projektů
můžeme uskutečňovat vzdělávací semináře a školení, pořádat besedy a přednášky, které
napomáhají ženám získávat cenné informace, které mohou uplatnit ve svém profesním a
rodinném životě.
Všechny aktivity ČSŽ mají za cíl pomáhat ženám lépe obstát v současné náročné době, která
vyžaduje vysoké nasazení žen v rodinném i pracovním životě.
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1.2.

Zpráva o činnosti ČSŽ v roce 2006

Jako již každoročně se i v roce 2006 otevřely v sobotu 4. března sály historického prostředí
Kaunicova paláce, aby mohly ženy společně oslavit svůj svátek, Mezinárodní den žen.
Bohatý celodenní program měl několik součástí – společensko kulturní, zábavnou i aktuálně
informační. Oslavy se zúčastnila řada známých osobností, v oblíbeném Křesle pro hosta se
postupně vystřídaly známé ženy z našeho veřejného života: europoslankyně Jana
Bobošíková, poslankyně a předsedkyně Rady vlády pro rovnost šancí pro ženy a muže Anna
Čurdová a módní návrhářka Beáta Rajská, PhDr. Jana Česká , ředitelka ústavu sociální péče
Zvíkovec, M. Halíková, primátorka města Havířov a herečky Uršula Kluková s Květou
Fialovou.
O kulturní zážitek se postaraly Havířovské babky-pěvecký sbor, dětský pěvecký soubor
Jiřičky, Harmonium z Litoměřic a ženský pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí. Vystoupení si
připravily ženy ze ZO z Jihočeského kraje, vystoupily mažoretky z Jižních Čech. Květiny pro
hosty zajistila společnost PART agency a.s. a občerstvení pro tuto akci sponzorovaly
Michelské pekárny.
V roce 2006 ústředí ČSŽ vydávalo Zpravodaj Žena třetího tisíciletí, svazový Zpravodaj
informoval o aktuálním dění a o činnosti krajů, 1x vyšel Zpravodaj věnovaný projektu
EQUAL, vydání těchto čísel bylo financováno z prostředků ESF.
Byla vydána třetí řada „Receptů ze zlatého fondu III“, který si získal mezi členkami značnou
oblibu. Členky se rovněž podílely jako v předchozích publikacích na jeho vydání tím, že
zasílaly své oblíbené recepty na krajové speciality.
Proběhla také soutěž „Krásy každé generace“. Finálovému dni, který se konal v Praze
předcházela jednotlivá krajská kola, jejichž vítězné rodiny byly nominovány do
celorepublikového finále.
V říjnu proběhla v Praze konference „Ženy a budoucnost venkova“, konaná tradičně při
příležitosti Světového dne venkovských žen. Záštitu nad akcí převzala ministryně
zemědělství MVDr. Milena Vicenová. Program navazoval na podobná setkání v předchozích
letech, ale v tomto roce byl kladen důraz na přijatý vládní dokument „Program rozvoje
venkova“. Klíčovou otázkou bylo, zda jsme schopni využít finanční prostředky, které se
budou v roce 2007 vynakládat na financování veřejných služeb na venkově? Jedním ze
zdrojů příjmů na financování dopravy, sociálních služeb, vybavenosti obcí a vzdělávání
mohou být finanční prostředky čerpané prostřednictvím tohoto programu.
Cílem bylo seznámit účastníky konference s tím, jakým způsobem lze čerpat a využít
finanční zdroje EU ve prospěch žen na venkově a tím pozitivně ovlivnit budoucnost žen,
žijících v těchto regionech. Na konferenci vystoupila řada odborníků, kteří se profesně
zabývají rozvojem venkova.
Na základě získaných informací a veškerých údajů bude pro členskou základnu upracována
jednoduchá a účelná metodická příručka „Jak na to“ (jak získat finanční prostředky
z Programu Leader, Rozvoje venkova nebo z ESF, jak napsat dobrý projekt atd.)
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1.3. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2006

Středočeský kraj
Středočeský kraj má členskou základnu, kterou tvoří 139 ZO a 2 400 členek. V obci
Lítkovice vznikla nová základní organizace s 11 členkami, kterou tvoří maminky na
mateřské dovolené.
Ženy oslavily společně MDŽ (povídání historika p. Jermáře a moderátorky rádia Jizera,
v programu vystoupila náměstkyně primátora Mladá Boleslav).
KRŽ pořádá pro členky akci „Za poznáním okresů“, v rámci těchto výletů poznávají ženy
okresy Středočeského kraje a navzájem poznávají nejen sebe, ale i zajímavá historická
místa. Členky okresu navštívily Příbram, prohlédly si hornické muzeum a zámek Vysoká.
Členky ČSŽ se aktivně zapojily do akce „Květinový den“, jehož výtěžek je vždy věnován na
podporu boje proti rakovině. Díky členkám ze všech ZO bylo vybráno 47 666 korun.
ORŽ získala grant z Nadace Žena na téma „Práva a ochrana spotřebitele se zaměřením na
ekospotřebitelskou tematiku“- v Borovici u Mnichova Hradiště proběhl dvoudenní seminář.
V návaznosti na to se uskutečnila v ZO Kosmonosy přednáška na téma „Označování
potravin“. Ženy získaly informace, díky kterým se lépe orientují v nabídce na trhu zboží, se
zaměřením na kvalitu jednotlivých výrobků. Uskutečnil se také Víkend pro ženy, který se
setkává vždy s velkým zájmem, v rámci této akce proběhla řada zajímavých besed
s tématikou zdravého životního stylu a aktivního odpočinku.
ORŽ zpracovala projekt na téma „Ženy ve světle dějin-nejstarší období“ na který získala
grant od Města Mladá Boleslav. Navázalo se tím na projekty z předchozích let, ve kterých
byla veřejnost seznamována pomocí vydaných publikací se zajímavými ženami z regionu
Mladá Boleslav z různých oblastí veřejného života (herečky a sportovkyně, spisovatelky a
malířky, ženy v životě Bedřicha Smetany a další). Na vzniku těchto zajímavých publikačních
brožur má zásluhu předsedkyně ORŽ Mladá Boleslav Milada Remešová, která vyhledala
informace z dostupných historických pramenů a literárně je zpracovala. Brožura byla
nabídnuta školám v regionu a také návštěvníkům kulturního večera ve výstavní síni
paláce Templ.
ORŽ Ml. Boleslav zřídila webové stránky, kde informuje o různých akcích
http://sweb.cz/orzmladaboleslav.cz.
Ženy z ostatních ZO pořádají akce pro děti (maškarní karneval a burzu dětského sportovního
oblečení), společně oslavují významná životní jubilea, proběhlo také setkání žen pod názvem
„Babský rej“ se společenskými hrami, soutěžemi a přehlídkou historického prádla z počátku
minulého století. Kosmonoské členky svými akcemi podporují lidovou tvořivost v krajipořádají kurzy ručních prací různých technik lidových řemesel. Také se účastní pochodů a
výletů do přírody, sbírají a suší byliny.
Byl také zorganizován poznávací výlet s prohlídkou kostelů ve Staré Boleslavi, gotické tvrzi
v Dřevčicích, ženy shlédly historické kostýmy a ochutnaly dobové speciality. Dále si
prohlédly vodní hrad Jenštejn a zámek Ctěnice se sbírkou kočárů a expozici v zámku „Za
císaře pána“.
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Jihočeský kraj
V Jihočeském kraji působí 107 základních organizací s 2 988 členkami. V průběhu roku
2006 byla zrušena ZO Břidlice.
ORŽ se pravidelně schází, okresy Český Krumlov a Jindřichův Hradec pořádají tzv. setkání
užšího vedení, kde konkretizují úkoly na jednotlivé akce.
ORŽ pořádaly tradiční posezení při příležitosti oslav MDŽ, v rámci projektu „Více žen do
politiky „ a „Nebojme se politiky“ byly zorganizovány besedy se starostkami Obecních
úřadů, byly pořádány také besedy se zdravotní tématikou, s odborníky se diskutovalo na téma
prevence nádorových onemocnění. V některých okresech proběhly besedy ke komunálním
volbám.
Činnost ZO i ORŽ ve všech okresech byla rozmanitá a bohatá. Opakovaly se oblíbené akce
jako babský přebor v kuželkách, lampiónový průvod, velikonoční a vánoční prodejní výstavy
s ukázkami prací Prachatických paličářek. Proběhly vzdělávací a osvětové besedy na různá
témata z oblasti zdravotní, sociální, životního prostředí a historie. Byly pořádány poznávací
výlety po vlastech českých i do zahraničí.
Tradicí se už staly aktivity pro děti a mládež a aktivity pro ženy. Díky členkám v ZO se
v kraji udržují kulturní a lidové tradice, pozadu nezůstává ani účast při charitativních akcích
(Bílá pastelka, Květinový den-liga proti rakovině).
Jako již každoročně proběhla návštěva patronátního Dětského domova v Horní Plané
s tradičním předáním vlastnoručně vyrobených dárků, pro dětský domov byla také zajištěna
návštěva představení rytířského turnaje v Českém Krumlově. Nadále trvá spolupráce se
Svazem neslyšících v Písku, společně se uskutečnily zájezdy po okolí.
Již po čtrnácté byl zorganizován letní tábor pro děti.
V rámci akce 30 dní pro neziskový sektor se uskutečnila výstava o činnosti ČSŽ.
Činnost organizací mapuje okresní Zpravodaj, který je vydáván 2x ročně ORŽ Strakonice, o
akcích, které pořádají ZO na Táborsku informuje předsedkyně ORŽ prostřednictvím
zpravodaje Info-Žena Táborsko.
KRŽ pořádala školení na PC a práci na internetu pro začátečnice, což se setkalo s kladným
ohlasem zejména u členek pokročilejšího věku. Z grantu Nadace žena se uskutečnil seminář a
besedy na téma Žena a politika.

Plzeňský kraj
V Plzeňském kraji pracuje 78 ZO s 2 248 členkami.
Plzeňský kraj se zapojil do projektu Phare 2003-RLZ-Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným
ženám a od října 2005 nabízí ženám služby v Informačním centru v Plzni. Proběhly také 6
denní motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy po mateřské dovolené.
Na listopadovém ÚS v Praze v Kaunicova paláci proběhla v rámci shromáždění prezentace
Plzeňského kraje s krásnou ukázkou krajových lidových tradic a specialit, ukázkou krojů a
rovněž vystoupila taneční skupina členek ZO Blovice a dudácké trio. Na přípravě akce se
podílely všechny ORŽ.
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Byly uspořádány semináře financované z prostředků Nadace Žena a z prostředků KRŽ Plzeň
na téma „Ochrana spotřebitele“ ve spolupráci s ČOI, Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekcí a se Sdružením na obranu spotřebitelů v Plzni.
KRŽ spolupracuje s městským a krajským úřadem, s úřady práce a s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví. Velmi dobrá je také spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi
s nimiž organizují společně akce pro děti a seniory, soutěže, kulturní a společenské akce i
vzdělávací pořady. Tachov a Plzeň spolupracuje s organizacemi zrakově postižených. Členky
ZO se zapojily do akce Květinový den-Liga proti rakovině.
Ve všech okresech Plzeňského kraje se realizovalo velké množství aktivit – byly to mnohé
výstavy pečiva, květin a ručních prací, prodejní vánoční trhy s ukázkami výroby keramiky,
květinových dekorací atd. Pořádaly se výlety do přírody a za památkami, byly zorganizovány
besedy se zajímavými rodáky o historii, zájezdy pro členky a jejich rodiny po ČR i SR, pro
děti byly uspořádány besídky a maškarní plesy, zájezd do westernového městečka Dnešice.
Aktivní ZO pořádají rovněž akce pro své přestárlé spoluobčany, sousedská výpomoc
nemocným a potřebným se stala pro členky ČSŽ již samozřejmostí.
V kraji není dobrá spolupráce s podnikateli a firmami, není možnost získat sponzorské dary.
Naopak velmi dobrá je spolupráce s médii, s ČTK, s Českým rozhlasem Plzeň a
s regionálními deníky.

Karlovarský kraj
V Karlovarském kraji působí 18 ZO s 312 členkami. V kraji se uskutečnil seminář na téma
Služeb pro rodinu-řešení pomoci ženám při návratu do zaměstnání po mateřské dovolené.
Členky se aktivně účastnily Květinového dne. Základní organizace pořádají pro členky
návštěvy divadelních představení, návštěvy u příležitosti jubileí, oslavy MDŽ. ZO organizují
karnevaly pro děti, spoluorganizují Den dětí, akce při příležitosti Mikuláše nebo čarodějnic.
Pořádají výlety do okolí (Šumava-Železná Ruda, mírová slavnost v Kraslicích, cyklus
poznávacích zájezdů Má vlast) nebo do zoo. Většina základních organizací velmi dobře
spolupracuje s Obecními úřady a s ostatními organizacemi v obcích. Účastní se také
společných akcí s Klubem důchodců a se Svazem invalidů.
Opět byly pořádány oblíbené akce jako například Babí hop (maškarní karneval), účast na
Vítání jara, rozsvícení vánočního stromu, masopustní průvody a turistické pochody (např.
„Stezkou Karla Čapka“), účast při akcích pořádaných pro děti a akcích pořádaných obcemi.
Tradiční jsou také burzy oblečení a výstavy ručních prací a také návštěvy ostatních výstav
(„Cheb v době secese“).

Ústecký kraj
V Ústeckém kraji je organizováno 47 ZO a 1902 členek.
Členky se účastní a spolupořádají akce, které vychází z potřeb kraje. Tradičně jsou to akce
pro děti (maškarní bály, drakiády,pálení čarodějnic a stavění májek) Byl uspořádán tenisový
turnaj a celoročně se uskutečňuje cvičení předškolních a školních dětí. Již po několikáté se
pořádala přehlídka uměleckého přednesu ruské poezie „Puškinův památník“.
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ORŽ obdržela grant na akci „Toulky Ústeckým krajem“ a vydala se s dětmi na Víťovu
vyhlídku a na TV Buková hora. Z dalšího grantu byly získány prostředky na akci Aquadrom
v Mostě, spojený s návštěvou muzea v Hněvíně.
Členky oslavily svátek MDŽ, zúčastnily se Květinového dne na podporu boje proti rakovině.
Mnohé členky využily již po několikáté možnosti strávit víkendový pobyt v Chorvatsku i se
svými rodinami. Byl pořádán zájezd na jarmark v Zubrnicích, v rámci projektu proběhla další
akce „Podzim na Vesnici“ ve skanzenu.

Liberecký kraj
V kraji působí 17 ZO s počtem členek 521 členek.
ORŽ Jablonec nad Nisou při své činnosti a aktivitách vychází z potřeb kraje. Organizuje
vzdělávací kurzy, besedy a přednášky, pořádají zájezdy do sousedního Polska, členky se
společně schází při příležitosti MDŽ, Den matek a Den dětí. Aktivně se účastní prodeje
kytiček na Květinovém dni, a výtěžek akce se věnuje na boj proti rakovině. V roce 2006 bylo
díky členkám ze všech ZO a studentům z OA a průmyslové školy, kteří se k akci připojili,
vybráno celkem 18.100 Kč. ORŽ úzce spolupracuje s Onkologickým klubem v Jablonci
n/Nisou.
KT zorganizovala počítačové kurzy, kterých se zúčastnilo 61 lidí, především mladé ženy.
Absolventi obdrželi na závěr kurzu Certifikát. Díky výborné spolupráci s Městským úřadem
získala ORŽ částku 15 tisíc korun z fondu kultury a sportu z MěÚ na své aktivity.
V rámci spolupráce s Dětským domovem byla uspořádána beseda o drogách, akce byla
spojena s ukázkami výtvarné činnosti (výrobky z hlíny, vypalování v peci a malování těchto
předmětů). Velmi oblíbené bylo zdobení květináčů ubrouskovou technikou. Akce byla
zdokumentována a z fotografií bude uspořádána výstava.
ORŽ zorganizovala pro členky i veřejnost „Zdravotní den“, měřil se cholesterol a krevní tlak.
Akce se uskutečnila díky KT, která oslovila VZP a ta umožnila zapůjčení přístroje. Akce se
setkala s velkým ohlasem.
Kraj organizuje také výlety do okolí (Český ráj, Jizerské hory), ženy ZO Janov navštívily
Euroregion Nisa. Organizace spolupracuje s občanským sdružením Sluníčko, které sdružuje
zdravotně postižené občany.
Členky se věnují tvořivé práci (zdobení vajíček voskem, pečení vizovického pečiva), na akce
přispěla z rozpočtu obec Janov n/Nisou.
Členky ze ZO organizují kromě akcí pro děti také aktivity pro seniory, účastní se soutěží
(např. o nejlepší štrúdl). Dobrá je spolupráce s ostatními nevládními organizacemi.
Členky ZO Libereckého okresu pořádají akce pro děti (Drakiáda, maškarní ples,
Vajíčkovník, pochod pohádkovým lesem aj.), výlety po okolí (Stezka odvahy).

Královéhradecký kraj
V kraji působí 37 ZO s 1 178 členkami.
Ženy z Hradce Králové a Trutnova se aktivně zúčastnily prodeje kytiček při příležitosti
Květinového dne a na podporu boje proti rakovině vybraly celkem částku více než 63 tisíc
korun. Mezi další realizované aktivity patřila tradiční oslava MDŽ.
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Královéhradecký kraj se účastnil soutěže „Krásy každé generace“ – soutěžilo pět rodin. Pro
účastníky akce a hosty byl zhotoven informační časopis. Byly uspořádány besedy
s tématikou ochrany spotřebitele a zdravotní tématikou -„Mamma Help“.
Uskutečnil se zájezd do Pardubic na koncert skupiny Šlapeto a do Prahy na divadelní
představení. Několikrát ročně se konají výstavy ručních prací, jsou pořádány akce pro děti
(např. cesta pohádkovým vláčkem). Členky se pravidelně účastní seminářů na téma
Venkovská žena a dalších.
V dubnu byla díky grantu uspořádána beseda s PhDr. Hybáškovou, 1. místopředsedkyní
Evropských demokratů, odbornicí na život v arabských zemích. Dále proběhlo tradiční
setkání žen v Lochenicích.
Kraj velmi dobře spolupracoval s představiteli obcí, poslanci-byly pořádány besedy o
volbách. O svazových aktivitách byly uveřejněny informace v regionálním tisku. Úspěšná je
spolupráce i s Úřadem práce v Trutnově, zejména při pořádání motivačních kurzů,
s Domovem dětí a mládeže, s mateřským centrem Karolínka, s Klubem osamělých matek
(KOM) a s dalšími místními občanskými sdruženími. Obecní úřady i místní podnikatelé
finančně přispívají na konané akce.
Již čtvrtým rokem proběhl „relaxační víkend“ na horách, ve Velké Úpě.
Pořádaly se tradiční akce – kurzy paličkování, kurzy šití,prodejní výstavy společně s MŠ a
ZŠ, vánoční a velikonoční výstavy. Oblíbené jsou turistické výlety, výlety na kolech, kulturní
a společenské akce, zábavy a plesy, pravidelné cvičení pro ženy a také poznávací zájezdy do
Prahy a do Polska. Členky ZO organizují burzy oblečení a účastní se vítání občánků a vítání
prvňáčků. Pro děti se pořádají dětské karnevaly, lampiónový průvod, mikulášské besídky,
pohádkový les. Ženy ze ZO Starý Rokytník vyrobily 300 medailí pro Dětský den. ZO
Trutnov se zapojila do projektu UNICEF výrobou panenek.

Pardubický kraj
Pardubický kraj má 15 ZO se 401 členkami.
Aktivní jsou základní organizace v okrese Pardubice a Chrudim. Kraj se společně
s Královéhradeckým krajem zapojil účastí jedné rodiny do soutěže „Krásy každé generace“
konané v Hradci Králové.
V rámci kraje proběhlo víkendové setkání žen na Konopáči.
ZO Heřmanův Městec uspořádala zájezd do Domu hudby na koncert. Dalšími akcemi bylo
setkání s Mikulášem a taneční večer. Ostatní ZO pořádaly akce pro děti a mládež,
zorganizovaly pálení čarodějnic a při příležitosti Velikonoc zorganizovaly pomlázkovou
zábavu a také jarní a adventní prodejní výstavu.

Kraj Vysočina
V kraji Vysočina působí 60 ZO s 1 928 členkami. Téměř stejná základna je sympatizujících,
kteří dobrovolnicky pomáhají při akcích ČSŽ. ORŽ pracují aktivně ve všech okresech kraje.
Jednotlivé ZO dobře spolupracují s obecními úřady, některé členky pracují v komisích, jsou
i v zastupitelstvech.
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Akce pořádané členkami pomáhají udržovat nebo obnovovat v kraji tradice a zvyky-lidové
veselice, kácení májky, maškarní bály, babský bál, velikonoční a vánoční výstavy.
Ve vánočním čase se předvedl „oživený“ vánoční betlém.
Pořádají se rovněž sportovní akce, soutěže, zajímavé besedy a přednášky a akce pro děti
(Cesta pohádkovým lesem, Dětské odpoledne, Drakiáda). Ženy se podílí na akcích i mimo
rámec svého okresu (Oživený zámek a Folkové prázdniny). Kraj se zapojil také do soutěže
„Krásy každé generace“.
Ženy z Černovic na Pelhřimovsku spolupracují s ženskou organizací ve švýcarském Biglenu.
V okrese Třebíč je velmi dobrá spolupráce s Městským kulturním střediskem, Domem dětí a
mládeže a s dalšími neziskovými organizacemi. Hlavní akcí byl již 3. ročník receptáře,
tentokrát nazvaný „Hody, hody, doprovody“, kterého se zúčastnil Mistr ČR ve vyřezávání
ovoce p. Bartůněk.
Členky ZO tu také prezentovaly své výrobky-paličkované kraslice, výrobky z perníku, různě
zdobená vajíčka a květinovou výzdobu a výrobky z pedigu.
Tradičně bylo zorganizováno setkání se zakládajícími a zasloužilými funkcionářkami ČSŽ
při příležitosti MDŽ.
Většina aktivit pro širokou veřejnost slouží k propagaci organizace ČSŽ. ORŽ v Havlíčkově
Brodě zorganizovala Den ženy jehož součástí byla velká módní přehlídka a vystoupení
písničkáře Pavla Lutnera. Dále zábavné odpoledne pod názvem „Rodina se baví“, na které
byl získán grant od Města Havlíčkův Brod. Okres se zapojil do akce Květinový den a
členkami svazu bylo vybráno 148 tisíc korun na pomoc ženám s nádorovým onemocněním.
Proběhly dva semináře v rámci Týdne vzdělávání dospělých za spoluúčasti Okresní agrární
komory na téma zdravých a českých potravin.
Pod názvem „Výlety pro radost“ se pořádají aktivity pro členky i jejich rodiny. Jde o určitou
formu poděkování členkám za jejich dobrovolnickou činnost. V průběhu roku se uskutečnily
zájezdy do divadel v Brně a Praze, pobytové zájezdy do termálního koupaliště do Podhájské
na Slovensku a zájezdy na Šumavu. Také proběhl dvoudenní „Víkend pro ženu“ v Lipnici
nad Sázavou, o který je vždy velký zájem.
ORŽ a členky se významně podílely na pomoci při realizaci projektu Phare 2003 a EQUAL,
jehož“ modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života“ probíhá v kraji
Vysočina. Část aktivit zaměřena KS byla proto zaměřena na vybudování Informačního a
poradenského centra-velmi dobře se již osvědčily konzultace a využívání služeb, které InPc
poskytuje. Mnohé ženy také využily e-learningových kurzů.
Krajské středisko pořádá již několik let na závěr roku tiskovou konferenci a této možnosti
využívá k získání informací regionální tisk a Český rozhlas region, ale i přesto mají členky
pocit, že veřejnost není o ČSŽ a o bohaté dobrovolnické činnosti žen v ZO dostatečně
informována.

Jihomoravský kraj
V kraji působí 40 ZO s počtem členek 1 069. Základní organizace ve své činnosti vycházejí
z potřeb regionu a také z místních zvyklostí. Akce jsou tradičně věnovány zachování
lidových tradic (masopusty, fašanky, krojované hody, vinobraní) a také volnočasovým
aktivitám dětí a mládeže (dětské dny, sportovní odpoledne, neckiáda, karnevaly, pohádkový
les, mikulášský večer). Další pořádané akce jsou zaměřeny na sportovní, kulturní,
společenské vyžití a vzdělávání. Členky vítají do života nové občánky, s dárky navštěvují své
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starší spoluobčany a jubilanty a nemocné. Ženy a členky rovněž věnují péči rozvoji
osobnosti, vzdělávají se pomocí přednášek a kurzů.
Pro svá setkání, která jsou věnována zdraví, zdravému životnímu stylu, psychické pohodě a
rukodělným dovednostem probíhající v duchu „Dnes se věnuj sobě,aby…“, využívají vlastní
prostředky a prostředky získané z grantů.
ZO a ORŽ se podílely na propagaci a realizaci grantů v rámci projektu Phare 2003. Prvním
byl projekt Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti – na
krajském středisku bylo zřízeno poradenské centrum, které bylo využíváno i po skončení
projektu. Druhým byl projekt Ženy a informace z internetu, který byl zaměřen na
Jihomoravský kraj. Díky tomuto projektu byl vydán sešit z edice Na pomoc ženám
„Pracujeme s počítačem“. V rámci projektu byla využita spolupráce s představiteli měst a
obcí a s Úřadem práce města Brna při zabezpečení školení cílových skupin žen. V souvislosti
s tím byl osloven regionální tisk a proběhla beseda s redaktorkou Českého rozhlasu v pořadu
Apetýt.
KO je partnerem také v mezinárodních projektech-např. pomohla realizovat projekt Život žen
v příhraničí. Šlo o rozhovory se ženami, které prožily své dětství a mládí v německy
hovořícím pohraničí. Součástí projektu byla i navazující putovní výstava nazvaná Historie a
sousedství. Na přípravě a realizaci se podílely ZO Suchohrdly, Bulhary, Brno město a ORŽ
Brno venkov.
Krajská organizace ČSŽ spolupracuje v rámci projektu GEKO s rakouskými partnerkami
(starostkami a místostarostkami) při realizaci společných třístranných workshopů. V roce
2006 se uskutečnila dvě setkání se zástupci příhraničních oblastí z Rakouska, Slovenska a
Česka. Informace o mezinárodních aktivitách Jihomoravského kraje jsou na webových
stránkách www.euregio-weinviertel.org.

Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji je 51 ZO s členskou základnou tvořící 1 395 členek. V průběhu roku
2006 se velmi dobře zapojila ORŽ Šumperk, do té doby prakticky neexistující.
Kraj v tomto roce získal dva granty na projekt „Dříve než bude pozdě“ – přednášky z oboru
zdravovědy o onkologických onemocněních a na projekt „Více žen do politického života“
v celkové částce 14 tisíc korun.
Uskutečnil se Víkend pro ženy v Šubířově, hovořilo se o zdravé výživě, jak předcházet
nemocem a o ochraně spotřebitele. Zúčastnil se starosta Šubířova, senátorka za Olomoucký
kraj a předsedkyně ČSŽ.
Proběhlo zasedání Unie neziskových organizací, u příležitosti MDŽ vystoupila s příspěvkem
v regionální televizi krajská tajemnice.
Členky ZO se aktivně podílely na prodeji kytiček v rámci Květinového dne a především díky
ORŽ Jeseník, Olomouc a Litovel se podařila vybrat částka 70 tisíc korun.
Zástupci kraje se zúčastnili soutěže „Krásy každé generace“. Dále byly pořádány akce
zaměřené na poznávání přírodních krás a památek mezi něž patřil zájezd do Aragonitových
jeskyní spojený s návštěvou lázní Teplice na Moravě. Pro děti byl uspořádán výlet „po
stopách mamutů“, který se setkal s velmi kladným ohlasem, uskutečnil se také výstup na
horu Kosiř. Členky ZO pořádají maškarní, plesy, soutěže, výstavky ručních prací, zájezdy na
koncerty a divadla.
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Uskutečnily se také semináře ke slaďování rodinného a profesního života v rámci projektu
EQUAL a diseminace výstupů z něj.
V Prostějově byla uspořádána výstava rukodělných prací a přehlídka krajových zvyklostí.
V Muzeu v Olomouci výstava klasických i současných malířů. V Samotiškách a Stražisku se
uskutečnila návštěva výstavy vánočních stolů a vánočních betlémů a knih. V Olomouci a
Litovli vánoční koncert a Dny evropského dědictví.
Spolupráce s místními zastupiteli je vcelku dobrá, některé členky ČSŽ pracují jako
poslankyně, starostky nebo členky zastupitelstev.
Málokdy se podaří získat pro spolupráci místní podnikatele.
Na dobré úrovni je naopak spolupráce s neziskovými organizacemi (Charita v Litovli,
Olomouci a Zábřehu, Seniorklub, Azylový dům pro matky a děti v nesnázích) a s některými
firmami (např.Kunín-pobočka Uničov).
Členky ČSŽ předaly dárky dětem na onkologickém oddělení v Olomouci a finanční hotovost
pro postižené děti na Svatém Kopečku a rovněž mentálně postiženým dětem v Topolanech.

Moravskoslezský kraj
V kraji je organizováno 65 ZO s 1 917 členkami. Jednotlivé okresy pracují velmi dobře, díky
pravidelným schůzkám jsou členky informovány o činnosti ORŽ. Moravskoslezský kraj se
vzorně prezentoval na květnovém ústředním shromáždění v Praze. Každá ORŽ představila
svůj region z historického hlediska po současnost. Součástí prezentace byla i ochutnávka
místních specialit, které vlastnoručně zhotovily členky jednotlivých ZO.
KRŽ obdržela grant z ESF a MPSV na projekt „Centra celoživotního vzdělávání pro ženy a
děti“. Projekt byl situován do 4 místních centrem a jeho cílem bylo podporovat rovné
příležitosti žen a mužů na trhu práce. V rámci projektu proběhly motivační kurzy, kurz
právních a ekonomických znalostí, počítačové kurz a výuka anglického jazyka. Absolventky
obdržely certifikát. Akce byla velmi kladně hodnocena.
Proběhla také soutěž „Krásy každé generace“, vítězná rodina z ORŽ Nový Jičín postoupila
do celostátního kola v Praze. Akci podpořila celá řada sponzorů, včetně europoslankyně Věry
Flasarové.
ORŽ se aktivně zapojila do prodeje kytiček na Květinovém dni, pořádaném spolu s Ligou
proti rakovině. Díky členkám ZO bylo vybráno více než 26 tisíc korun. Ženy se také
účastnily oslav MDŽ, které bylo spojeno s bohatým kulturním programem.
V rámci předvolební agitace bylo za účasti kandidátky do PS ČR p. Volfové uspořádáno pro
ženy bezplatné vyšetření na pojízdném mamografu.
V době voleb se ženy zapojily do volebních komisí a do Poslanecké sněmovny byly zvoleny
dvě ženy. Další dvě byly zvoleny do místních zastupitelstev.
V kraji je velmi dobrá spolupráce s poslanci a senátory levicově orientovaných stran.
Z Nadace Žena obdržela ORŽ Nový Jičín grant na téma „Zdravá žena-zdravá rodina“ a díky
tomu mohl být uspořádán víkend pro ženy.
V Ostravě-Petřkovicích byla uspořádána pod patronací starosty obce vánoční výstava. Tato
organizace také adoptovala na dálku chlapce z Bengálska, kterého podporuje ve studiu.
S chlapcem jsou v kontaktu-vedou kroniku s jeho korespondencí.
Spolupráce s městskými a obecními úřady je dobrá, poskytují ZO finanční prostředky na
akce. Horší je spolupráce s regionálním tiskem, ale na některé akce členek jezdí regionální
televize.
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Dobrá je spolupráce s Klubem levicových žen, zájem má i Klub sociálně demokratických
žen. Všechny ORŽ v kraji pořádají přednášky především se zdravotní tématikou, o nových
zákonech, o ochraně spotřebitele.
Zlínský kraj
Základnu ve Zlínském kraji tvoří 48 ZO a 1 499 členek.
ORŽ Kroměříž obdržel grant od MěÚ Kroměříž ve výši 5 000 korun na projekt „Prevence
šikany a domácího násilí“, který se uskutečnil v říjnu 2006.
Velmi zdařilou akcí byla výstava v rámci akce „30 dní pro neziskový sektor“, představující
činnost ČSŽ. ORŽ Vsetín obdržel grant z Nadace Žena na projekt „Práva a ochrana
spotřebitele“, záštitu nad akcí měl Klub žen ze Zubří, lektor z ČOI podal ženám cenné
informace. Další finanční prostředky z Nadace Žena byly poskytnuty na projekt „Žena a
politika“, cílem projektu je vyhledat ženy, které jsou ochotny vstoupit do politiky.
Členky dobře spolupracují s ostatními nevládními organizacemi v kraji (tzv. Kulaté stoly),
ORŽ Kroměříž má velmi dobrou spolupráci s městským úřadem a se svými stálými
sponzory.
Mnohaletou dobrou tradicí je zajišťování sponzorských darů pro postižené děti a také na
dárky na dětský karneval. ORŽ Uherské Hradiště přispěla 2000 korunami na pomůcky
postiženým dětem ve speciální škole pro děti s více vadami v Uh.Hradišti.
KRŽ Zlín se zapojila s dalšími čtyřmi kraji do projektu Phare 2003 a na středisku Zlín bylo
zřízeno Informační centrum pro ženy, které mají problémy s hledáním zaměstnání. Součástí
projektu proběhly dva víkendové motivační kurzy, které ženám poskytly potřebné informace
a zkušenosti. Konaly se pod názvem „ Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení
jejich zaměstnatelnosti“. V červnu a prosinci se konal kurz v rámci projektu „Teleworkingšance pro zaměstnání“, spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.
Aktivity pořádané ženami jsou velmi bohaté a pestré a nesou se v duchu sociálního cítění a
pomoci. Ženy udržují v kraji tradice a spolu s ostatními organizacemi tvoří kulturu obcí.
Média se akcí ochotně účastní a prezentují je na svých stránkách.
Tradičně se pořádají mnohé akce pro děti (mikulášské besídky,dětský karneval, soutěž
v bowlingu, sportovní hry, společenské hry s názvem „Člověče, nezlob se“, běh Terryho
Foxe, „6 ran do prkýnka“) a jiné. Pořádala se humanitární sbírka spolu s Diakonií Broumov.
Pro ostatní ženy se organizují výlety do přírody i za kulturou, pořádají se přednášky a
semináře, především o zdravém životním stylu a výživě. Ženy společně slaví MDŽ, pořádají
čarodějnice a „babské bály“.
V Poličné uspořádaly ženy dvoudenní výstavku ručních prací a velikonoční výzdobu pro
hospic ve Valšském Meziříčí. V Jablůnce se zase soutěžilo o nejlepší „jablkovci“ a štrúdl.
Uspořádaly se zájezdy do lázní Bešeňová, do Vídně a Chorvatska.
ZO v příhraniční oblasti navázaly spolupráce s ženskými organizacemi na Slovensku.

Kraj Praha
Kraj Praha je tvořen 21 ZO s celkovým počtem 504 členky.
Aktivní jsou základní organizace ve třetím, čtvrtém, pátém, šestém, osmém a desátém
(především Praha-Dubeč) pražském obvodu.
Pražské ZO spolupracují s Klubem levicových žen, Klubem seniorů, byla navázána
spolupráce se studiem Oáza. ZO pořádají zájezdy, které jsou tématicky zaměřené (Starkl,
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výstava skalniček, skanzeny). Obvod Prahy 5 pořádají společná setkání u příležitosti MDŽ,
vánočních a velikonočních svátků a životních jubileí. Tradicí se staly zájezdy s CK Mila
(Krušnohoří, Šumava a jiné) a rovněž turistické výpravy po okolí.
Rozmanitá byla společenská a kulturní činnost – úspěšná byla přednáška o životě a díle
Karoliny Světlé. Kulturní program zajišťovali herci z Karlínského divadla. Členky se podílí
na akcích v Kaunicově paláci. Obvod Prahy 6 uspořádal několik besed (o holandském
malířství, poetické vyprávění s M. Riedlem, vyprávění o tradici Vánoc a Velikonoc) ZO
Suchdol navázala spolupráci s Klubem aktivního stáří a pořádají společné akce. Členky
z obvodu Praha 8 se pravidelně účastní charitativních akcí (Květinový den, Konto bariery,
Pastelka aj.)
Na kulturní představení jsou pro členky zajišťovány vstupenky za zvýhodněnou cenu.
KRŽ pořádá v rámci grantu s firmou Dynex Laboratoriem s.r.o. „Prevence rakoviny
děložního čípku“ řadu seminářů.

2. Realizace projektů v roce 2006

2.1. Podpora nezaměstnaných žen směřujících ke zvýšení jejich zaměstnanosti

V roce 2006 pokračoval a byl úspěšně zakončen tento projekt, jehož předkladatelem bylo
ústředí ČSŽ. Projekt byl realizován v 5 krajích – Plzeňském, Královéhradeckém, Vysočina,
Jihomoravském a Zlínském.
Pro organizátorky akce z cílových regionů, kterými byly krajské tajemnice a dobrovolnice,
byl uspořádán seminář, jehož cílem bylo proškolit tyto ženy v práci s cílovými skupinaminezaměstnanými ženami. Vyzkoušely si v praxi modul motivačního kurzu, který zahrnoval
následující složky: sebepoznání, motivace, image, praktický nácvik vstupního přijímacího
pohovoru, dále pracovní právo a sociální zabezpečení. Následně probíhaly informační služby
a motivační kurzy.
Byla navázána spolupráce s mateřskými centry, které se zabývají problematikou žen na
mateřské dovolené a s regionální státní správou. Příslušné úřady práce pomohly s naplněním
účastníků a do motivačních kurzů se přihlásilo celkem 130 žen.
V rámci projektu vyšly dva Zpravodaje Žena třetího tisíciletí, které byly zaměřeny na
problematiku a cíle tohoto projektu. V edici Na pomoc ženám vyšel sešit s názvem Motivace,
sebepoznání, úspěch aneb Jak si počínat na trhu práce.
Cílem projektu bylo zvýšit míru zaměstnanosti v příslušných regionech a zlepšit fungování
trhu práce. Na závěr projektu byly uspořádány tiskové konference se zástupci regionálního
tisku a místní organizace, které se zabývají tématikou projektu.
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2.2. Žena a informace z internetu
Projekt byl realizován v Jihomoravském kraji. Proškolené dobrovolnice předávaly své
znalosti v průběhu 15 měsíců cílové skupině žen znevýhodněných na trhu práce (matky po
mateřské dovolené a ženy nad padesát let věku). Do akce se zapojilo 95 obcí v kraji,
starostové obci zajistili zdarma školící místnosti, projekt byl podpořen Krajským úřadem
Jihomoravského kraje v rámci projektu celoživotního vzdělávání.
Bezplatné školení umožnilo ženám získat nejen základní znalost v oblasti IT, ale také
vytvářet vlastní prezentační stránky, používat internetové bankovnictví a pomocí internetu
hledat pracovní uplatnění. Podařilo se vyškolit 500 žen. Na závěr projektu v červenci 2006
proběhla tisková konference a byl vydán krajský Zpravodaj, věnovaný realizaci projektu.
Zároveň byl také vydán Sešit č.9 z edice Na pomoc ženám „Pracujeme s počítačem“. I po
skončení projektu zůstaly dobrovolné lektorky k dispozici ženám, které budou potřebovat
odbornou pomoc.

2.3. Přetváření dvou modelů : otcovství a mateřství
Projekt měl za cíl překonat myšlenkové stereotypy související s genderovou rovností, tzn.
tradiční a vžité rozdělení mužských a ženských rolí a prosadit v této oblasti změny. Byly
zveřejněny výsledky, které se stávají součástí komparativní studie ze zemí Itálie, Řecko,
Holandsko, Švédsko a Česká republika.
Výsledná studie bude využita k dalším aktivitám, především k posilování rovnosti příležitostí
pro ženy a muže. V rámci aktivit tohoto projektu proběhly rozhovory s odborníky na téma
rovných příležitostí, rozhovory s otci rodin, pozorování v rodinách. Uskutečnil se
kvantitativní průzkum role otců, byla zpracována analýza výchozího stavu, analýza
legislativní a analýza médií. Byla zpracována národní zpráva, která shrnuje všechny
dosavadní výstupy z jednotlivých studií. Projekt byl ukončen v dubnu 2006
a některé výstupy z něho byly zveřejněny ve Zpravodaji Žena třetího tisíciletí.

2.4. Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina,
MOPPS
Projekt pokračuje od r. 2005. Je financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Hlavním záměrem a také globálním cílem projektu bylo vytvořit
a realizovat modelový pilotní program v kraji Vysočina-Havlíčkův Brod. Cílem je podpora
rovného přístupu k zaměstnání, ověřování postupů v boji proti diskriminaci a nerovnosti na
trhu práce a vytváření podmínek umožňující slaďování profesního a rodinného života.
Projekt je určen pro cílové skupiny, kterými jsou především rodiny s pečovatelskými
závazky, osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění, ženy
v oblastech s vysokou nezaměstnaností a ženy znevýhodněné na trhu práce (po mateřské
dovolené a ženy nad 50 let věku).
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Projekt je orientován do 4 okruhů, které řeší následující aktivity: okruh myšlení a hodnot,
okruh služeb, okruh práce a okruh znalostí.
Významnou součástí okruhu myšlení a hodnot jsou výzkumy, které oslovily veřejnost,
rodiny, zaměstnavatele, poskytovatele služeb, instituce, zástupce státní správy, samosprávy a
médií, dále také vzdělávacích, kulturních a osvětových institucí.
Cílem je zjištění:
- aktuální potřeby cílových skupin a jejich postoje k rozdělení rolí v rodině
- jak ovlivňují vztahy v rodinách
- vliv změn a nových nároků v regionu na fungování rodiny, včetně ekonomického
zabezpečení
- stav schopnosti a ochoty přizpůsobit se ve prospěch rodiny i vlastního uplatnění
- existenci podpůrných služeb, jejich dostupnost a reagování na potřeby
- úroveň a dostupnost informací
Okruh služeb zpracovává nové modely péče o děti a další závislé osoby na základě
zahraničních zkušeností a ověřuje u vybraných zaměstnavatelů, zřizovatelů a poskytovatelů
služeb.
Byl vytvořen seznam poskytovatelů, kteří se budou podílet na definování nových modelů
služeb pro rodinu. Jde o model nové služby v rámci neinstitucionální péče o děti - „denní
matka“(z něm. Tagesmutter). Jde o hlídání dětí v rodinném prostředí. Dále se v okruhu 2
připravuje zpracování manuálů pro poskytovatele institucionální péče o děti – projekt
školních družin s flexibilní pracovní dobou „Družina trochu jinak“ a neinstitucionální péče o
další závislé osoby – sociální služby v praxi na základě nového zákona č. 108/2006 Sb.
Hlavní náplní třetího okruhu práce je vytvoření modelů flexibilních metod práce pro malé a
střední podniky (např. pohyblivá pracovní doba, práce z domova apod.) a jiných pracovních
podmínek, které pomáhají v případě, že zaměstnanec nemůže pracovat v běžném pracovním
režimu. Ze 150 vytipovaných podniků jich bylo kontaktováno více než 30. V září 2006 byla
vyhlášena soutěž „podnik podporující rodinu“, která bude probíhat do března následujícího
roku. Při realizace soutěže byly využity zkušenosti ze zahraničí. Do soutěže se přihlásilo 15
podniků.
Další náplní tohoto okruhu je zavedení „teleworkingu“, kdy může zaměstnanec vykonávat
práci např. z domova, prostřednictvím telefonu, faxu, internetu. Součástí je rovněž definování
právních problémů a zajištění komplexního informačního a zprostředkovatelského servisu.
Cílem okruhu znalostí je realizovat aktivity InPc v Havlíčkově Brodě, které vzniklo už v I.
kole projektu EQUL. Do programové náplně jsou zahrnuty všechny typy poradenství a
služeb. Realizují se motivační kurzy, kurzy výpočetní techniky a individuální poradenství.
Jsou nabízeny e-learningové kurzy a zpřístupnění počítačů ženám. Součástí aktivit 4 okruhu
je portál www.rovnesance.cz . Cílem informačního a poradenského centra je posílit
sebevědomí uživatelů, naučit je samostatnosti a rozhodování a také jim předat praktické
informace, kterou budou moci uplatnit při slaďování potřeb rodiny i zaměstnavatelů.
V červenci 2006 ukončila spolupráci na projektu spol. Eteria s.r.o.
V edici Na pomoc ženám vyšel Sešit č. 10 s názvem Slaďování profesního a rodinného
života. Informace o průběhu projektu jsou vydávány též ve Zpravodaji Žena třetího tisíciletí.
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2.5. Vyrovnávání šancí osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním
trhu (InPc Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené)
Cílem tohoto projektu bylo vybudovat Informační a poradenské centrum v Praze a jeho
program zaměřit na specifické potřeby vybraných cílových skupin, to znamená na pomoc
vyrovnat šance osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na pracovním trhu.
Realizovaný projekt má přispět ke zlepšení postavení cílových skupin (osoby pečující o dítě
nebo dalšího člena rodiny, které se zároveň potřebují uplatnit na trhu práce, ženy příp. muži
vracející se po rodičovské dovolené, ženy postižené dlouhodobou nezaměstnaností) a to
především s využitím informačních technologií.
V rámci projektu je prostřednictvím Informačního a poradenského centra v Praze
poskytováno poradenství v oblasti právní, sociální, kariérní a psychologické a také vzdělání
(za účelem zvýšení kompetencí, potřebných k uplatnění na trhu práce), kurzy, přednášky a
besedy na specifická témata.
Dále jsou poskytovány informační a další služby se zaměřením na integraci (reintegraci) na
pracovním trhu - orientace na trhu práce, možnosti využití internetu při hledání práce,
možnost využití výpočetní techniky při vypracování životopisu atd.
Doba realizace projektu je od 10.10. 2005 do 9.10.2007. Předpokládá se, že z cílové skupiny
osob se v rámci projektu zúčastní 250 účastníků poradenských služeb a 270 účastníků kurzů.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2.6. Rovnost šancí a média
Projekt probíhá od dubna 2006 do konce března 2008 a je zaměřen na odstraňování
nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému
naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže, na zvýšení povědomí veřejnosti o
rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí v rodině, společnosti a
v zaměstnání.
Mediální výstupy jsou připravovány a realizovány zkušenými publicistkami a novinářkami,
PhDr. Převrátilovou a PhDr. Formáčkovou, které prostřednictvím kontaktů s redakcemi
zajišťují pravidelnou medializaci sledovaných témat. Jedná se o týdeník Vlasta, Televize,
Krásná paní, časopis Claudia a internetový časopis iDnes.
Byla navázána spolupráce i s ostatními médii, ČT, Nova (pořad Na vlastní oči - o
diskriminaci, bude využito zkušeností klientek InPc Praha pro pilotní program „Rovně“,
pořad Sama doma) a také s Českým rozhlasem 2. Probíhá spolupráce s britskou televizí TVE.
Společně se Syndikátem novinářů byla vyhlášena soutěž „Kariéra je rodu ženského“. Jedná
se o nejvýstižnější článek nebo reportáž s tématikou rovných šancí. Výsledky budou
vyhlášeny 19. června 2007, toto datum je stanoveno jako den pro Rovné příležitosti.
Dále se v rámci projektu budou vyhledávat články z českých periodik a vyhledávat tzv. bílá
místa (problematická témata o kterých se nepíše anebo naopak píše nepravdivě o rovných
šancích, diskriminaci a podobných tématech).
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3. Soutěže
3.1. Krásy každé generace
Do Kaunicova paláce v Praze se v předvečer Dne matek, v sobotu 13. května přijelo ucházet
o titul „Česká rodina 2006“ deset rodinných týmů z celé republiky, v rámci soutěže Krásy
každé generace. Soutěž měla celoroční trvání a probíhala ve všech krajích, vítězné týmy byly
nominovány do pražského finále. Smyslem soutěže bylo zábavnou formou nahlédnout do
života současným rodinám, přiblížit rodinné i partnerské vztahy, poukázat na vzájemnou
dělbu práce a v konečném důsledku přispět k bourání stereotypů.
Cílem soutěže bylo připomenout tradiční hodnoty rodiny, ukázat její význam v minulosti,
současnosti i v budoucnosti. Program moderoval Petr Novotný, jako hosté vystoupili umělci:
Petra Vlková, Igor Šebo a Bella Italia. Na tvorbě programu se podílel tým z Part Agency za
finanční podpory společnosti Global asistance.
Celostátního kola se zúčastnily týmy ze Zlínského kraje, Plzeňského kraje,
Královéhradeckého a Pardubického kraje, dále kraje Moravskoslezského, Jihomoravského,
Olomouckého, Karlovarského, Jihočeského a kraje Vysočina. Rodiny musely prokázat
komunikační schopnosti, manuální zručnost, umělecký talent a kreativitu ve třech soutěžních
disciplínách Známe se? Poradíte si? a Co jsme si pro vás připravili.
Sedmičlenná porota určila pořadí vítězných rodin.
1. místo – Drlíkovi z Jihomoravského kraje
2. místo – Vilánkovi z Jihočeského kraje
3. místo – Hernadyovi z Karlovarského kraje
Vítězné rodiny převzaly věcné ceny, které do soutěže věnoval firma Český porcelán Dubí,
Granát Trutnov a Microsoft ČR, Ministerstvo zemědělství a členky ČSŽ.
Všechny zúčastněné rodiny dostaly drobný přívěsek s českými granáty a drobné dárky od
agentury Part agency a.s.
Tato soutěž hodnotila krásu nejen vzhledově, ale krásu osobnosti, rodinné soudržnosti a
genderové solidarity, lásky a úcty a také vzájemný vztah mezi rodinnými příslušníky.

3.2. Za vším hledej ženu
ČSŽ vyhlásil soutěž o nejlepší fotografii ze života kolem nás a z naší činnosti pod názvem
„Za vším hledej ženu“. Soutěž probíhala do května 2006 a ze základních organizací a krajů
se sešlo celkem 150 fotografií.
Komise ve složení G.Převrátilová, J.Hladík, H.Němečková, ing. Lásková a E. Plecitá vybraly
ze všech došlých 36 fotografií, které byly zařazeny do svazového kalendáře na rok 2008,
který bude vydán při příležitosti sjezdu, který se bude konat v listopadu 2007.
Vítězné fotografie byly zaslány ze ZO Bílovice, Pohledec, Lnáře, Samotišky, Dřešín,
Radouňka, Zbiroh, Hulín, Plasy, Čimelice, Bavorovice, z ORŽ České Budějovice, Český
Krumlov, Mladá Boleslav, z KRŽ Plzeňského a Libereckého kraje a od p. Jany Dvořákové
z Orlové-Lutyně.
Všechny ostatní fotografie budou postupně zveřejněny v našem Zpravodaji žena třetího
tisíciletí nebo na webových stránkách ČSŽ.

- 19 -

4. Semináře
4.1. Ženy a budoucnost venkova
Konference se konala v říjnu 2006 a byla již tradičně pořádána u příležitosti Světového dne
venkovských žen. Přednášejícími byli odborníci, kteří se zabývají problematikou venkova.
Cílem konference bylo seznámit účastníky s možností využívání finančních zdrojů EU ve
prospěch žen na venkově. S výhledem financování venkovských aktivit ze strukturálních
fondů seznámila přítomné prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.
Se strategickými pokyny Společenství pro programové období rozvoje venkova 2007-2013
seznámil účastníky konference Ing. Hošek z MZe.
Na závěr bylo přítomným představeno Eurocentrum Praha-informační centrum o EU. Mezi
dalšími přednášejícími byl i ředitel kabinetu ministryně zemědělství a starostka obce
Těšetice.
5. Poděkování
Stejně jako v předchozích letech bylo uskutečněno mnoho aktivit a cílů, které jsme si
společně naplánovaly. Velký dík patří členkám ČSŽ, které věnují svazové činnosti mnoho ze
svého volného času, který by zcela jistě dokázaly využít i jiným způsobem. Také si velmi
vážím jejich aktivní účasti při charitativních akcích, především při prodeji kytiček v rámci
Květinového dne, jehož výtěžek jde na výzkum nádorových onemocnění.
Práce členek ČSŽ i sympatizujících žen je dobrovolná a aby mohly být zrealizovány všechny
aktivity, nesmí našim ženám chybět nadšení pro danou věc a ochota, nezištnost a chuť
pokračovat ve společné práci.
V současné době jsou kladeny na ženy velké nároky a to nejen v zaměstnání, ale i v rodinách.
Cílem práce ČSŽ je pomáhat ženám v této nelehké době, umožnit jim, aby se sebevzdělávaly
a v rámci různých projektů docílit toho, aby se změnil postoj k rozdělení rolí v rodině a
ženám bylo umožněno seberealizovat se podle svých potřeb a přání.
ČSŽ své současné aktivity věnuje na přípravu roku rovných příležitostí, který bude vyhlášen
v roce 2007. Na podporu slaďování profesního a rodinného života je zaměřen také projekt
EQUAL, jehož pilotní program je realizován v kraji Vysočina a jehož výstupy budou
diseminovány i do dalších krajů.
V příštím roce budeme slavit významné výročí-uplyne 40 let od vzniku naší organizace a
také se bude konat sjezd. I to je impulsem pro to, abychom se společně zamyslely nad další
činností ČSŽ pro následujících 5 let, důvodem proč přemýšlet, jak nejlépe využít velký
potenciál, který Český svaz žen bezesporu má. Nabízí se mnoho možností jak čerpat finanční
prostředky z ESF na podporu dalšího vzdělávání žen, jak pomoci osobám znevýhodněných
na trhu práce, jak pomoci zavádět nové služby v péči o děti nebo blízké osoby.
Při příležitosti sjezdu bude vydán kalendář na rok 2008 a do něho budou použity fotografie,
dokumentující činnost ZO. V této souvislosti bych ráda poděkovala všem, kteří se zasláním
fotografií zúčastnili naší fotosoutěže „Za vším hledej ženu“ . Rovněž poděkování patří také
členkám, které zaslaly své recepty a díky tomu mohla vyjít třetí řada Receptů ze zlatého
fondu.
Nemohu nezmínit společnou oslavu MDŽ v Kaunicově paláci a chtěla bych poděkovat všem,
kteří svým vystoupením zajistili kulturní program, zároveň i společnosti Part agency, která se
podílela na přípravě a Michelským pekárnám, kteří sponzorsky zajistily občerstvení. Rovněž
dalším sponzorům po celé republice, kteří pomáhají členkám v jejich organizacích a dále
firmám Český porcelán Dubí, Granát Trutnov, Microsoftu ČR a Ministerstvu zemědělství.
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