
  

 
 
          
 
Český svaz žen  (dále jen ČSŽ) je nevládní ženskou organizací s početnou členskou 
základnou, sdružuje přes 45 tisíc členek a další sympatizující. Má cca 920 základních 
organizací, a to ve všech krajích ČR. Pracuje na dobrovolné bázi na různých 
úrovních napříč politickým spektrem a ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. ČSŽ 
je zároveň přístupný široké veřejnosti. 
 
 
Český svaz žen  se hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním hnutím a 
opírá se o mezinárodní dokumenty přijaté OSN, k nimž se přihlásila i Česká republika 
– Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Akční základny ze 4. světové 
konference OSN o ženách, a navazuje na dokument 23. mimořádného zasedání 
Valné hromady OSN konané v roce 2002 v New Yorku na téma „Ženy 2000: Rovnost 
pohlaví, rozvoj a mír pro 21. století.  
 

�  
 

ČSŽ se zabývá tématikou, která souvisí s postavením žen ve společnosti, především 
pak (i s ohledem na složení členské základny) žena na trhu práce, problematika žen 
žijících na venkově aj. ČSŽ se zaměřuje především na perspektivní projekty 
spolupráce a partnerství, pomoci, osvěty, přípravy na vstup a život v EU a další. Je 
iniciátorem diskusí na tzv. „horká“ témata, která jsou středem zájmu, a to nejen žen.  

 
�  

 

Členská základna ČSŽ se věnuje aktivitám souvisejícím s lokálním společenským 
životem, udržováním tradic i se vzděláváním a předáváním informací. 
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Název a sídlo organizace : 
 
Český svaz žen 
Panská 7 
111 53 Praha 1 
Tel.: + 420 224 211 017,  
Mobil: +420 777 913 063 
Fax: + 420 222 243 993 
e-mail: info@csz.cz 
 
http: www.csz.cz 
 
 
 
Organiza ční struktura 
 
Vrcholným rozhodovacím orgánem v období mezi sjezdy (poslední se konal v roce 
2002) je ústřední shromáždění (ÚS), do kterého každý okres deleguje svou 
zástupkyni. Činnost řídí třináctičlenná ústřední rada žen (ÚRŽ) volená na 5 let.  
   
 
Složení Úst řední rady ČSŽ (ÚRŽ) 
 
Předsedkyn ě:   
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Praha 
 
Tajemnice:    
Mgr. Pavla Schwingerová, Praha 
 
Členky:    
Ing. Miluška Citová, Děčín 
Jana Hrušková, Kardašova Řečice, okr. Jindřichův Hradec 
PhDr. Jiřina Radová, Praha 
Eva Flousková, Broumov, okr. Náchod 
Lea Janků, Brno 
Marta Dosoudilová, Samotišky, okr. Olomouc 
Hana Němečková, Žleby, okr. Kutná Hora 
Jitka Lásková, Blovice, okr. Plzeň-jih 
MUDr. Zdeňka Nohelová, Ostrava 
Ing. Jana Vlažná, Čestice, okr. Strakonice 
Mgr. Věra Nováková, okr. Karviná 
 
Český svaz žen má své ústředí v Praze, dále i 14 poboček ve všech krajích ČR. 
Činnost dobrovolných okresních rad žen a základních organizací v jednotlivých 
krajích koordinují krajské rady žen (dále jen KRŽ). Prvotním článkem ČSŽ jsou 
základní organizace (ZO). V rámci organizace jich působí 920 v jednotlivých obcích a 
městech České republiky.  
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Zaměstnanci :  
 
Ekonomický úsek : 
 
Hlavní ekonom : Ing. Zdeněk Hněvkovský 
Personalistka, mzdová účetní : Dana Prátová 
Ekonomka : Dana Mikšovská 
 
 
Administrativní úsek :  
 
Sekretariát : Ing. Hana Řezáčová 
 
 
Úsek metodiky :  
 
Metodička : Veronika Pačesová 
 
 
Projektoví manažeři :  
 
Manažer projektu EQUAL : Miroslava Kováčiková 
 
 
OBSAH :  
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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 
 

1.1. Úvodní slovo předsedkyně 
 
předkládáme vám výroční zprávu  a nabízíme společné ohlédnutí za velmi pestrým 
rokem 2004. 
 
Minulý rok vstoupila Česká republika do Evropské unie. Stali jsme se tak součástí 
velké rodiny evropských států, jejímiž členy jsou lidé různých národností a mentalit. 
Cílem celého uskupení je vzájemnou spoluprací a koordinací zvyšovat životní úroveň 
obyvatelů našeho kontinentu. I Český svaz žen se zapojuje do různých ženských 
nadnárodních organizací a snaží se i formou grantů v tomto duchu přispívat ke 
zlepšení situace žen a jejich rodin. 

Organizace spojených národů vyhlásila tento rok jako desáté výročí Roku rodiny. Při 
této příležitosti jsme se rozhodly založit tradici rodinné soutěže a tak vznikla 
myšlenka uspořádat soutěž Krásy každé generace, jejíž vítěz získal titul „Česká 
rodina roku 2004“ . 

V červnu jsme uspořádaly společně s Národním centrem pro rodinu a Unií 
katolických žen seminář pod záštitou primátora města Brna a rakouského 
velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Zúčastnily se jej 
odbornice na problematiku slaďování rodinného a profesního života. Zazněly zde 
příspěvky o rodičovské dovolené a evropské rodinné politice, či o harmonizaci rodiny 
a mezigenerační solidaritě. 

Projekt iniciativy EQUAL "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života", 
jehož hlavním garantem je Český svaz žen , pokročil do fáze nazvané "Koncepce", 
byly vytvořeny čtyři metodiky (Metodika 1 - všeobecná, Metodika 2 - znevýhodněné 
skupiny žen, Metodika 3 - efektivní působení na zaměstnavatele, Metodika 4 - řešení 
služeb). V druhé polovině roku bylo uskutečněno připomínkové řízení, jednak mezi 
rozvojovými partnery projektu a ve fázi pilotního ověřování mezi cílovými skupinami 
projektu.  
 
Stále úspěšněji se loni odvíjela i spolupráce se státní správou. Konkrétním příkladem 
byla konference se spotřebitelskou tématikou a o podpoře českých potravinářských a 
zemědělských výrobků. Několik let ji pořádáme ve spolupráci s ministerstvem 
zemědělství, a to u příležitosti Dne venkovské ženy. Tato akce se konala loni v říjnu 
pod názvem Žena a legislativa potravin.  
 
Svým způsobem o potravinách byla i publikace Recepty ze zlatého fondu, kterou 
ČSŽ vydal na základě kuchařských receptur členek ČSŽ z různých regionů republiky 
na sklonku  roku. Výtěžek z jejího prodeje 155 tis. Kč byl předán Nadaci Žena, která 
tyto finance poskytne na podporu svých cílů, tedy na vzdělávání žen.  
 
Závěrem bych ráda připomněla, že jsme velmi aktivní a rozrůstající se organizace 
s mnohaletou historií a velkou budoucností.  
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1.2. Zpráva o činnosti organizace v roce 2004 
 
 
ČSŽ každoročně slaví MDŽ (Mezinárodní den žen), a to na všech úrovních své 
organizace. Celorepublikové setkání proběhlo v sobotu 6.března 2004 
v reprezentačních prostorách Kaunicova paláce v Praze. Program byl rozdělen do tří 
samostatných bloků. Kromě kulturního programu, který nám zprostředkovali básník 
Pavel Veselý, výtvarnice Lucie Procházková a houslová virtuoska M.Melicharová, se 
členky moc těšily na povídání o knížkách s paní Marii Formáčkovou. Velkým 
přínosem bylo i setkání s primátorkou Havířova dr. M.Halíkovou, senátorkou PaedDr. 
Alenou Gajdůškovou a poslankyní PČR paní Mgr. Annou Čurdovou. 
 
ČSŽ také aktivně podporuje Květinový den po řádaný Ligou proti rakovin ě. Členky 
v roce 2004 prodaly celkem 40.450 květin, za což utržily 824.859,28 Kč. Celá částka 
byla předána organizátorovi sbírky.  
 
ČSŽ v roce 2004 vydal na podporu českých výrobků a tradic brožovanou kuchařku 
Recepty ze zlatého fondu složenou z osvědčených kulinářských receptů 
předávaných z generace na generaci. Autorkami publikace byly samy členky svazu. 
 

V říjnu 2004 proběhla u příležitosti Dne venkovské ženy konference nazvaná „Žena a 
legislativa potravin“  jako výsledek spolupráce Českého svazu žen s Ministerstvem 
zemědělství ČR. Hovořilo se zde o Zákonu o potravinách a jeho kontrole, dále o 
zásadách správné výživy, kvalitě potravy i rostlinné a živočišné výroby včetně 
kontroly potravin z hlediska české zemědělské obchodní inspekce. Úplné znění 
referátu přednášejících naleznete na www.csz.cz . 

4. 12.2004 vyvrcholila slavnostním finálovým kolem celostátní rodinná soutěž „Krásy  
každé generace"  , kterou u příležitosti Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeným 
OSN, uspořádal Český svaz žen. Akce byla  výjimečným celorepublikovým projektem 
a finální kolo soutěže bylo  součástí veřejných aktivit projektu EQUAL: Podmínky pro 
slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině, E/01/1/043.  
Vítězem soutěže se stalo třígenerační družstvo Solařových - Havlí čkových  z Kraje 
Vysočina, v němž soutěžila babička, dcera a pětiletý „lovec hadů". Babička - Helena 
Havlíčková, bývalá starostka Věcova na Žďársku, je dodnes veřejně činná. Je 
dobrým příkladem toho, že se žena může angažovat ve veřejné funkci a přitom mít 
báječnou rodinu, která ji pomáhá a podporuje.  
Vítězové, kromě čestného titulu Česká rodina roku 2004, obdrželi řadu věcných darů 
a poukaz pro celou rodinu na prodloužený víkendový pobyt v penzionu Na 15. 
poledníku v Jindřichově Hradci. Štědře ohodnoceni byli i ostatní soutěžící, pro něž se 
organizátorům podařilo zajistit řadu hodnotných dárků. Je nutno poděkovat 
sponzorům soutěže – fa Cibulák, fa IMTREX, fa Atok, Blesk pro ženy, MÚ Rudice, 
Microsoft, Eteria spol.s.r.o., Dr.Hajná, Mze ČR a všem KERŽ,ORŽ a ZO ČSŽ 
z mnoha míst ČR. 
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1.3. Informace o činnosti ČSŽ v krajích za rok 2004 
 
 
 
 
KRAJSKÉ ORGANIZACE 
 
Hlavní náplní  života organizací v regionech je podpora společenského života 
v místech, kde se ženy sdružují. Jsou integrální součástí regionálních aktivit, které 
přispívají k udržování tradic, trávení volného času, k podpoře zlepšení podmínek 
života žen  atd. Spolupracují s velkou škálou neziskových organizací, státní správou 
a místní samosprávou. 
Činnost našeho svazu je natolik zajímavá, že jsme zaznamenaly i stoupající zájem 
médií o aktivity ČSŽ. 
 
Jaké aktivity se tedy v jednotlivých krajích realizují ? 
 
 
 

KRAJ PRAHA  
 
            Kraj Praha je tvořen 21 ZO s celkovým počtem 580 členek. Mezi témata, na 
která se členky ČSŽ při svých aktivitách zaměřují, patří zejména sociální 
problematika, prevence kriminality, zdravotní tématika a další. V Praze 5 dále členky 
pořádají různé naučné procházky, a to v rámci akce „Poznávej své město a jeho 
okolí“. Ženy z Prahy 4 uspořádaly víkendový seminář na téma „Zvládání stresu“ 
podpořený grantem z Nadace Žena. 
        Činnost krajské rady žen sestavené ze zástupkyň třetího až desátého 
pražského obvodu, jenž funguje jako koordinační článek práce žen na území hl.m. 
Prahy, se zaměřuje zejména na akce otevřené široké veřejnosti s cílem podpořit 
ženské hnutí a práva žen. Mezi takové akce patří např. oslavy svátků jara, které 
proběhly první dubnovou sobotu v prostorách Kaunicova paláce v Praze 1, dále 
oslavy Adventu první prosincovou sobotu apod. V průběhu roku 2004 probíhala také 
série seminářů z oblasti zdravotnictví, podpořených z Ministerstva zdravotnictví ČR 
v rámci projektů „Stáří a stres“  a  „Aktivním pohybem k plnohodnotnému stáří“. Série 
seminářů byla ukončena pohybovým víkendem pro ženy – účastnice seminářů ve 
středisku v Říčanech u Prahy. 
            Mnoholetá spolupráce s útvarem pro prevenci Městské policie Praha se 
projevila i v roce 2004, a to prostřednictvím besed na setkáních žen i účastí žen na 
Dnu otevřených dveří v prostorách ředitelství Městské policie města Prahy. 
 
 
 
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
 
          V základních organizacích se ženy často soustředí  na pořádání kulturních a 
vzdělávacích akcí v podobě besed a setkání s hosty z kulturního a politického světa 
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(pracovníci státní správy, osobnosti kulturního života, odborníci z oblastí týkajících se 
zdravotnictví, sociální politiky a další). Mnohé z akcí jsou také zaměřeny na témata, 
která jsou aktuální pro seniory a přispívají ke zkvalitnění života seniorů. V mnohých 
z okresů jsou pořádány přednášky  či besedy. V okrese Kutná Hora jsou zase 
pořádány víkendová setkání pro ženy, sportovní soutěže pro děti, vánoční besídky, 
taneční odpoledne a karnevaly, diskotéky, oslavy MDŽ, Svátku matek, Dětského dne, 
poznávací či kulturní zájezdy aj. Okres Mladá Boleslav uspořádal víkendové setkání 
pro ženy na téma „Umění komunikace, řešení konfliktů a zvládání stresu“. V tomto 
okrese také členky ČSŽ v roce 2004 zorganizovaly projekt, který pokračuje i v roce 
2005, a jehož cílem je blíže seznámit veřejnost s ženami v životě Bedřicha Smetany.  
 

 

JIHOČESKÝ KRAJ 
 

Z aktivit v jednotlivých okresech proběhly např. tyto akce: beseda na téma 
„Recyklace materiálu a třídění odpadů“ podpořená z prostředků Nadace Žena 
v regionu Českobudějovicka, dále oslavy MDŽ (ve všech regionech), víkendové 
setkání pro ženy na téma „Ve zdravém stylu“ (Českobudějovicko), beseda na téma 
„Malá domácí ekologie“ (Českokrumlovsko), tradiční „babský“ přebor v kuželkách  
(Jindřichohradecko), velikonoční a vánoční prodejní výstavy (Jindřichohradecko), 
Květinový den (Prachaticko), beseda na téma „Zdravá rodina“ (Prachaticko), setkání 
seniorek a beseda „Žena a zdraví“ na Strakonicku, letní tábor pro děti (Strakonicko), 
besedy na témata ze sociální a zdravotní oblasti a ke vstupu ČR do EU (Táborsko), 
přednáška na téma „Ekonomika – ekologie“ za účasti vedoucí odboru životního 
prostředí z města Písek (Písecko) a mnoho dalších aktivit.  

Spolupráce probíhá zejména s neziskovými organizacemi např. ROSA, 
sdružení zahrádkářů, klub levicových žen, ČČK a další. Spolupráce probíhá zejména 
v oblasti organizování společných besed a zábavných posezení. 
 
 
PLZEŇSKÝ KRAJ 
 

Plzeňský kraj má nejvíce ZO z krajů, pracuje zde 8 ORŽ Z realizovaných 
aktivit stojí za zmínku seminář na téma „Kvalita českých zemědělských výrobků“ 
podpořeny z prostředků Nadace Žena, beseda k Mezinárodnímu roku Rodiny, 
seminář na téma „Ekonomické a ekologické hospodaření rodiny“, dále 2 zájezdy. 
Jednotlivé ORŽ a ZO organizují vzdělávací a osvětové akce, semináře, dovednostní 
a znalostní soutěže, besedy pro veřejnost na různá témata, výstavy, výlety, návštěvy 
divadel, plesy, akce pro děti a mládež i pro seniory, aktivity pro ženy (oslavy MDŽ, 
„slety čarodějnic“, oslavy Dne matek atd.), módní přehlídky, taneční kurzy pro mladé 
(Hostomice na Berounsku).  

KRŽ  spolupracuje s magistrátem Plzeň, krajským úřadem i úřady práce dle 
potřeby a konkrétních možností. Má i velmi dobré kontakty a spolupráci se státní 
správou a samosprávou v okrese Rokycany, Domažlice a Tachov. Další spolupráce 
probíhá s neziskovými organizacemi, např. sdružujícími zdravotně handicapovanými 
občany, zahrádkáři, hasiči, ČCK.  
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KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Mezi realizované aktivity patří např. besedy – beseda s členkou zastupitelstva 
kraje pí Strnadovou z oblasti sociální a zdravotní, beseda s policejním komisařem o 
situaci na úseku bezpečnosti, prevence a objasňování trestných činů; burzy oblečení, 
Květinový den, akce pro děti (karnevaly, soutěže, diskotéky), oslavy MDŽ, poutě, 
zájezdy, návštěvy divadel, výlety atd. Z aktivit je nutné rovněž zmínit uskutečněný 
víkendový seminář na Šumavě, který proběhl v rámci podpory poskytnuté z Nadace 
žena.  

 
 
 

ÚSTECKÝ KRAJ 
 

Mezi v kraji realizované aktivity patří společenské akce (plesy, bály atd.), 
výstavy, vzdělávací programy, pobytové víkendy pro ženy atd. V únoru 2004 
proběhly tzv. sportovní dny, v jejichž rámci byl ve spolupráci s Klubem svobodné 
mládeže zorganizován turnaj ve stolním tenise pro účastníky z celého kraje. V rámci 
„30 dní pro neziskový sektor“ proběhly besedy s poslanci na témata související 
s rodinou, v březnu roku 2004 pak oslavy MDŽ s účastí poslankyně Mgr. Anny 
Čurdové, senátora Jaroslava Doubravy a dalších. Kromě svých členek má další 
stovky sympatizujících a spolupracujících žen, které se pravidelně zúčastňují 
organizovaných aktivit i vypomáhají při jejich realizaci. 

 
V minulém roce poprvé v kraji proběhlo také regionální kolo soutěže v 

uměleckém přednesu ruské poezie, prózy a písní s názvem „Puškinův památník“. 
Tato akce byla spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP a za podpory města Ústí 
nad Labem. Mezi další aktivity patří např. zájezd do Chorvatska pro rodiny, dále 
realizace soutěže s názvem „Nejkrásnější koncert“, ve které se prezentovaly dětské 
domovy, realizace projektu „Historie ožívá – strašidelný zámek“ na hradě Červený 
hrádek na Chomutovsku a další. Nelze opomenout ani realizaci vzdělávacího 
programu „Chci–mohu–umím“ pro ženy znevýhodněné v přístupu na trh práce.   

 
 
 
LIBERECKÝ KRAJ  
 
 ZO v okolí města Liberec spolupracují s místními obecními úřady. 
Z realizovaných aktivit je možné uvést např. spolupráce s obcí na „vítání občánků“ 
(Vratislavice), podpora dětí v kojeneckém ústavu prostřednictvím oblečení i finační 
podpory, podpora dětí ve školním věku ve sběru surovin a třídění domácího odpadu, 
spolupráce s místní knihovnou v oblasti organizování přednášek ze sociální a 
zdravotní oblasti, pomoc a podpora seniorům atd. Podobné aktivity probíhají i 
v dalších dvou okresech. Mezi další aktivity patří např. oslavy MDŽ, Květinový den, 
besedy a přednášky se sociální a zdravotní tématikou, Zdravotní den, výlety pro děti, 
zájezdy atd.  

V Jablonci nad Nisou, je ČSŽ členem volného uskupení NNO pro oblast 
sociálních služeb a zdravotnictví, které se pravidelně schází a diskutuje o 
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možnostech ovlivnění a změn společenského dění v těchto oblastech. Městem 
Jablonec nad Nisou byl ČSŽ rovněž v loňském roce podpořen finanční částkou ve 
výši 10.000 Kč.  
 
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 
 

Mezi realizované aktivity v okrese Trutnov patří zejména kulturní zájezd do 
Prahy v březnu 2004, zajištění Květinového dne, naučné turistické procházky v srpnu 
a září 2004, realizace okresního kola soutěže „O rodinnou laskominu“, právní 
poradenství atd. V okrese Hradec Králové dále probíhaly např. besedy z oblastí 
zdravotní péče, v okrese Rychnov nad Kněžnou např. výstava ručních prací a 
vánoční výstava vlastních výrobků a v okrese Náchod např. besedy na téma „České 
potraviny pod mikroskopem“ či setkání s vázáním suchých květin a vánoční 
tématikou. Na krajské úrovni pak proběhlo např. setkání žen při příležitosti oslav 
MDŽ v Hradci Králové či krajské kolo soutěže „O rodinou laskominu“.               

Spolupráce probíhá např. s Mostem k životu (Trutnov), s poslanci a 
představiteli státní správy (v oblasti organizování besed a přednášek), na úrovni ZO 
pak s obcemi a městy, NNO a dalšími organizacemi.  

Broumovská organizace, okr. Náchod navázala velmi dobrou spolupráci 
s německou ženskou organizací z Forcheimu a Nova Ruda Polsko.   

 

 
PARDUBICKÝ KRAJ 
 

Jednotlivé ZO i ORŽ spolupracují s organizacemi a institucemi v rámci okresu 
Svitavy a Chrudim. Celý kraj  se společně s  krajem Královehradeckým zapojil do 
krajského kola soutěže „O rodinnou laskominu“, kde dosáhly nejlepších ocenění. 
Mimo tuto akci v Pardubickém kraji v říjnu proběhl víkend pro ženy v okrese Chrudim, 
a to na téma „Ekologické zajímavosti“. Dále v okrese Svitavy beseda u příležitosti 
Dne seniorů v Poličce, kurzy vaření, Dětský den (Bohuňov), soutěže atd. V okrese 
Chrudim se jednotlivé ZO zaměřují zejména na organizování aktivit pro děti a rodiny.  

 

 
 
 
 
KRAJ VYSOČINA 

 
Okres Žďár nad Sázavou je velmi aktivní, mezi realizované aktivity paří 

zejména pořádání květinového dnu, dále pobytových zájezdů do terminálního 
koupaliště v Podhájské.  

Mezi aktivity v okrese Třebíč paří tradiční folkové prázdniny v Náměšti nad 
Oslavou, „Oživlý zámek“, „Proč bychom se nebavili“ atd., a to za úzké spolupráce 
s Městským kulturním střediskem v Náměšti nad Oslavou i města Náměšť nad 
Oslavou.  

Okresní rada žen v okrese Pelhřimov vlastní akce sice neorganizuje, snaží se 
však ženy pravidelně informovat, pomáhat ženám v tísni, které se na ni obrátí 
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s žádostí o pomoc. S organizačním zajištěním akcí v okrese pomáhá ORŽ krajské 
středisko.  

Tradičně již několik let okres Jihlava organizuje setkání žen při příležitosti 
MDŽ. V roce 2004 okres zorganizoval i zájezd do divadla v Českém Krumlově.  

Činnost okresu Havlíčkův Brod je úzce provázaná s krajským střediskem, mezi 
aktivity realizované v minulém roce patří zejména zábavné odpoledne pro veřejnost 
při příležitosti MDŽ, zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě, velkou módní přehlídku 
ve spolupráci s firmou LUPKA za účasti 250 účastnic, Květinový den, diskotéku pro 
děti, pobytový zájezd do Beskyd atd. 

 
 
 
 
 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 

V jednotlivých okresech probíhá velké množství aktivit, zejména karnevaly pro 
děti, zájezdy, výstavy, oslavy Dne dětí, Dne matek, MDŽ, přednášky ze sociální, 
zdravotní i kulturní oblasti, soutěže a mnoho dalšího. 

      Z množství realizovaných aktivit v kraji v minulém roce je nutné zmínit 
celodenní akci „Den pro nás“ (=ženy), která proběhla v březnu roku 2004 a jejímž 
ústředním mottem bylo „spokojená žena – spokojená rodina“ a mezinárodní seminář 
na téma „Slučitelnost rodiny a zaměstnání – jak na to“ ve spolupráci s Národním 
centrem pro rodinu, Unií katolických žen a Nadací Konrad-Adenauer-Stiftung. Dále 
proběhly přednášky v rámci projektu Kvalita a bezpečnost českých potravinářských 
výrobků (okres Brno – venkov), Květinový den, byla uspořádána putovní výstava 
„Historie a příběhy sousedství“ ve spolupráci s Rakouskem atd. 

Spolupráce probíhá zejména s obcemi a městy (Suchohrdly, Bulhary, Velké 
Pavlovice, Rudice atd.), Úřadem práce pro Brno – venkov, NNO, tiskem, firmami atd. 
ČSŽ je členem BANNO (Brněnská asociace NNO), spolupracuje s Regionální 
rozvojovou agenturou a Gender centrem FSS MU v Brně. 

ČSŽ v kraji dále spolupracuje s kanceláří EUREGIO Weinviertel. Je nutné 
zmínit rovněž o partnerství v evropské projektu GEKO – Gender Kooperation, jehož 
cílem je propagovat otázkou rovnosti ve všech projektech čerpajících finance 
z programu INTERREG III A. Spolupráce probíhá zejména s Rakouskem, 
Slovenskem a Maďarskem.  
 
 
 
OLOMOUCKÝ KRAJ 
 
 Pod záštitou krajského střediska proběhlo v roce 2004 několik akcí, které byly 
organizovány pro široký okruh žen. Jednou z nich byla návštěva Muzea v Jeseníku, a 
sice výstavy „Žena, žena, žena“, dále byly zorganizovány různé semináře a 
přednášky, návštěvy kulturních programů, výstavy (výstava ručních prací v Mohlenici, 
Lošticích), turistický výšlap do Ostružné, víkend pro ženy v Kladkách, návštěva 
Priezitzových lázní v Jeseníku atd. Jednotlivé ZO v okresech Olomouc, Jeseník, 
Přerov, Prostějov a Šumperk navíc tradičně organizují maškarní merendy, akce pro 
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děti, výšlapy do hor, soutěže (např. v uměleckém přednesu v ZO č. 1 v Olomouci) 
atd.                                                  
 Za zmínku stojí i skutečnost, že mezi členkami ČSŽ v kraji jsou zastoupeny 
rovněž starostky obcí či členky zastupitelstev obcí či rad. Jednotlivé ORŽ i krajské 
středisko spolupracuje s obecními úřady v místech působení, městskými úřady i 
dalšími organizacemi. Velmi dobrá spolupráce probíhá např. s Charitou v Olomouci, 
v Litovli či s olomouckým Centrem poznání. ČSŽ je zároveň členem olomoucké 
krajské koalice nevládních organizací. Pro celý kraj je vydáván krajský zpravodaj 
Halo Žena, kde si ženy vzájemně předávají své zkušenosti a dovednosti.  
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Jednotlivé okresy vyvíjejí velmi dobrou činnost (pravidelně se schází ORŽ 
Havířov, ostatní ORŽ dle možností). Spolupráce probíhá zejména s městskými 
úřady, ale i úřady práce, krajská rada žen spolupracuje rovněž s poslancem Dr. 
Recmanem, další spolupráce probíhá s organizací zdravotně postižených (Nový 
Jičín), Domem dětí (Havířov) a dalšími organizacemi. Spolupráce probíhá i na 
mezinárodní úrovni, a to s polskou organizací Liga kobiet Polskich v oblasti postavení 
žen ve společnosti.  

Mezi aktivity organizované členkami ČSŽ v kraji patří výstavy, semináře na 
různé veřejně diskutovaná témata, zájezdy, Květinový den, burzy, šití karnevalových 
kostýmů, výroba věci z různých materiálů a další. Na krajské úrovni v roce 2004 
v Kulturním domě Ostrava - Petřkovice proběhla výstava Moravskoslezské 
Velikonoce a v listopadu pak mezinárodní výstava Moravskoslezské Vánoce 
v Libhošti v Novém Jičíně. V roce 2004 ČSŽ participoval ve spolupráci s vysokými 
školami v oboru podnikání a se sdružením Svět vzdělávání rovněž na projektu, jehož 
cílem je zřízení center celoživotního vzdělávání v Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově a 
Novém Jičíně. Další projekt, do kterého je celý kraj zapojen, je projekt o postavení 
žen ve společnosti ve spolupráci s Nadačním fondem Ženy Kysúc – Čadca.  
 
 
ZLÍNSKÝ KRAJ 
 

Jednotlivé okresy pracují dle svých možností a podle pracovního vytížení 
svých členek. Mezi aktivity realizované v kraji v minulém roce patří víkendy pro ženy, 
přednášková činnost, Květinový den atd. V minulém roce proběhlo také krajské kolo 
soutěže Krásy každé generace, přičemž vítězná rodina se v prosinci zúčastnila 
celostátního kola soutěže v Praze. V říjnu a listopadu roku 2004 se podařilo 
zrealizovat přednáškový cyklus zaměřený na screening prsu a nádorové 
onemocnění, který byl podpořen i Zlínským krajem.  

Jednotlivé ZO tradičně organizují např. vědomostní, sportovní a dovedností 
soutěž „Šest ran do prkýnka“ (okres Vsetín), běh Terryho Foxe (okr. Zlín a Uherské 
Hradiště), aktivity ke Dni dětí, drakiády, karnevaly, zájezdy pro seniory, ozdravné 
pobyty v lázních, výstavy, soutěže, besedy atd. Spolupráce probíhá zejména 
s obcemi, dále ČČK, organizacemi sportovců, hasičů, zahrádkářů a s dalšími 
organizacemi. V okrese Vsetín probíhá i mezinárodní spolupráce, a to zejména se 
Slovenskou republikou. 
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2. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKT Ů 
 

2.1.Evropské projekty 
 
 

2.1.1. EQUAL 
 
 „Podmínky pro sla ďování profesního a rodinného života - partnerství v  rodin ě“ 

Iniciativa EQUAL je jedním z evropských programů, na podporu zaměstnanosti. Jeho 
úkolem je zlepšit situaci na trhu práce a bojovat tak proti nezaměstnanosti. Jako 
ženskou  organizaci nás zajímá  problematika ženské nezaměstnanost. V projektu 
byla věnována pozornost  osmi skupinám žen, které se setkávají s velkými problémy 
na trhu práce a těmto ženám jsme chtěli pomoci. To samozřejmě není možné bez 
změny pohledu a názorů zaměstnavatelů a celé veřejnosti  na „ženu“ a její pozici na 
trhu práce. Zaměstnavatelé jsou tedy jednou z klíčových cílových skupin. Vzhledem 
k tomu, že v naší společnosti existuje mnoho stereotypů a mýtů o úloze a postavení 
ženy ve společnosti a o její možnosti uplatnit se na trhu práce, byly též další cílovou 
skupinou odbory.  

Projekt již v r. 2003 věnoval velkou pozornost analýze situace, organizovaly se 
diskuse po celé ČR se ženami, zaměstnavateli a odbory. Díky této analýze byly 
stanoveny okruhy zájmů dalšího pokračování. Byly definovány  největší problémy a 
s ohledem na toto zmapování bylo rozhodnuto, že budou zpracovány čtyři metodiky, 
které je pomohou odstranit. Pozornost byla věnována právní analýze, po  celou 
realizace projektu jsou mapovány nedostatky, které  by měly být podkladem pro 
zpracování návrhů opatření a doporučení kompetentním orgánům k řešení ( aktivita 
pro rok 2005). 

Výstupem projektu pro praxi jsou 4 metodiky : 1. - všeobecná, 2. - zaměřena na 
ženy, které se setkávají na trhu práce s problémy. Tato metodika má formu kurzu k 
získání sebevědomí. Metodika byla pilotně ověřena, ženy, které absolvovaly tento 
kurz byly úspěšnější u přijímacích řízení, či pohovorech a získaly zaměstnání. 3. 
metodika je zaměřená na zaměstnavatele. Formuluje 5 kroků, které by měli udělat 
zaměstnavatelé, mají-li zájem zavést ve své firmě flexibilní metody práce a vytvářet 
tak příznivější podmínky pro sladění práce a rodiny a upevňovat si tak stabilní kádr 
pracovníků.  4. metodika se věnuje poradenství pro ženy. V rámci našich výzkumů se 
zjistilo, že existuje velká skupina žen, které někde hledá pomoc a informace, proto 
byl vypracován  praktický manuál pro zřízení poradenského centra, které se pilotně 
začalo ověřovat v Havlíčkově Brodě. Více www.csz.cz , www.rovnesance.cz  

V roce 2004 jsme předložily v rámci II.IS Equal další projekt - Modelový program 
podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina.  Dostaly jsme se 
do Akce 1 a máme velkou šanci od 1. 7.2005 dalších 36 měsíců participovat na 
tomto programu.  
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2.1.2. SOCRATES 
Transnárodní projekt spolupráce – GRUNDTVIG 1, Evropský projekt spolupráce 
vzdělávání dospělých „Od dobrovolné práce žen v organizacích k řídícím funkcím“: 
Partnery projektu jsou CNIDFF – Národní informační a dokumentační centrum pro 
ženy a rodiny (Francie, Španělsko, Rakousko). Hlavní aktivitou pro ČSŽ je ověření 
výstupů projektu. 
 
 
2.1.3. Napsali o nás 
 
Nejpodstatnějším úspěchem projektu „Podmínky pro slaďování profesního a 
rodinného života – partnerství v rodině“ bylo, že se téma podařilo „prodat“ médiím. 
Dokázali jsme zaujmout novináře a připravovat jim informace, které mohli pro svou 
práci používat. To vše by se stěží podařilo bez trvalé osobní pozornosti, kterou této 
části aktivit věnovalo vedení projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Projekty z grantového programu Nadace žena 
 
Pro rok 2004 byla vyhlášena dvě témata . 

1. „Ekonomické a ekologické hospodaření současné rodiny“ 
2. „Kvalita a bezpečnost českých zemědělských a potravinářských výrobků – 

značka KlasA“ 
 
Při posuzování žádostí o poskytnutí grantu byla brána v úvahu kvalita jednotlivých 
projektů. Správní rada Nadace Žena nakonec jednohlasně schválila přidělení grantů 
těmto 10 organizacím : 
▪ ORŽ Jindřichův Hradec 
▪ ORŽ Kutná Hora 
▪ ORŽ Mladá Boleslav 
▪  ORŽ Praha 4 
▪ Krajské středisko Plzeň 
▪ ORŽ Brno-venkov 
▪ Krajské středisko Karlovy Vary 
▪ Krajské středisko České Budějovice 
▪ ORŽ Kladno 
▪ ORŽ Náchod 
 
S grantů bylo v roce 2004 vyčerpáno 144.336,- Kč 
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3. PODĚKOVÁNÍ 
 
Závěrem bych ráda poděkovala všem svým spolupracovnicím a našim členkám za 
ochotu, nezištnost a chuť pokračovat dál v naší nekonečné práci a všem příznivcům 
ČSŽ.  
Dále patří můj velký dík vám všem, které jste přispěly svými recepty do prvního 
vydání naší společné kuchařky. Bez vašich rad a  pomoci by to nebylo možné.  
A nakonec jsem si nechala poděkování pro naše rozvojové partnery a koordinátory 
projektu EQUAL, bez jejichž spolupráce bychom realizaci tak rozsáhlého projektu 
samy nezvládly. 
 
  
 
 
 
 


