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Český svaz žen  (dále jen ČSŽ) je nevládní ženskou organizací s početnou členskou 
základnou, sdružuje přes 23 tisíce členek a další sympatizující. Má 820 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 2000 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) žen na trhu práce, problematikou žen 
žijících na venkově aj. ČSŽ se zaměřuje především na perspektivní projekty řešící 
problematiku sladění profesního a rodinného života. 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. 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název a sídlo organizace : 
Český svaz žen 
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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 
ústřední rada žen (ÚRŽ) volená na 5 let.  
   
Složení Úst řední rady ČSŽ (ÚRŽ) 
 

 
 
Předsedkyn ě:   
 
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Praha 
 
Členky:    
Ing. Miluše 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 a 12 poboček ve všech krajích ČR (sloučeny 
jsou kraje Praha a Středočeský, dále pak Královéhradecký a Pardubický). Činnost 
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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 820  v jednotlivých obcích a 
městech České republiky.  
 
 
 
OBSAH :  
 
 

1. ÚVODNÍ SLOVO 
 

1.1. Úvodní slovo předsedkyně 
1.2. Zpráva o činnosti organizace v roce 2005 
1.3. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2005 

 
2. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKT Ů 
 

      2.1.  Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v  
                 rodině 
                 (Iniciativa EQUAL) 
      2.2.    Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj  
                Vysočina, MOPPS, EQUAL/2/29 
                (Iniciativa EQUAL) 
      2.3.    Ženy a informace z internetu 
                (Phare 2003 – 1.1.174) 
      2.4.    Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení jejich zaměstnanosti  
                (Phare 2003 – 1.1.175) 
      2.5.    Od dobrovolné práce žen v organizacích k řídícím funkcím  
                (Sokrates – Gruntdvig) 
      2.6.    Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry  
                na pracovním trhu 
                (Jednotný programový dokument 3 – JPD3) 
      2.7.    Spotřebitelská sebeobrana 
                (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
      2.8.    Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií 
                (Jednotný programový dokument 3 – JPD3) 
      2.9.    Rovnost příležitostí pro ženy a muže v ČR a EU 
                ( Ministerstvo zemědělství) 
      2.10.   Více žen do politického života  
                 (Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
      2.11.   Přetváření dvou modelů : otcovství a mateřství 
                 (T.I.R.) 
 

3. PODĚKOVÁNÍ 
1. ÚVODNÍ SLOVO 

 
 

1.1. Úvodní slovo předsedkyně 
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Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2005 a nabízíme tak společné ohlédnutí za 
uplynulým rokem. 
 
Naše každoroční činnost se odvíjí od aktuálního dění ve společnosti, aktivně se 
zapojujeme také do mezinárodní činnosti a různých nadnárodních ženských 
organizací. Jsme členy České ženské lobby, která je součástí European women´s 
lobby, KOORDONY a  ACW W. 
 
Velmi si cením práce všech členek, které svou aktivitou přispívají k pozitivnímu 
obrazu ČSŽ na veřejnosti. Našim posláním je přinášet do života žen nejen zábavu při 
pořádání různých kulturních a společenských akcí, ale také vzdělávání formou 
různých přednášek, školení a seminářů v rámci malých i větších projektů. 
 
I v roce 2005 pokračovala úspěšná spolupráce se státní správou. Spolupracujeme  
s ministerstvy v rámci realizace malých projektů a s regionálními Úřady práce při  
aktivitách, spojených s uskutečňováním projektů na pomoc nezaměstnaným ženám. 
Jedním z cílů Českého svazu žen je pomáhat ženám hájit jejich práva, potřeby a 
oprávněné požadavky. Proto považujeme za nezbytné zapojení do tvorby 
zákonodárství, ať už účastí v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 
stanovisky ke koncepci rodinné politiky nebo členstvím v Radě ministra práce a 
sociálních věcí ČR pro záležitosti seniorů. 
 
Závěrem bych ráda připomněla, že jsme největší ženskou neziskovou organizací 
v ČR, svým programovým zaměřením  a společenskou i občanskou aktivitou máme 
stále co říci.  
 
 
 
1.2. Zpráva o činnosti organizace v roce 2005 
 
 
ČSŽ každoročně slaví MDŽ (Mezinárodní den žen), a to na všech úrovních své 
organizace. 5. března se jako každoročně otevřely reprezentativní prostory 
Kaunického paláce, aby zde vystoupily amatérské pěvecké soubory z řad ČSŽ, 
zazpíval sbor Život 90 Praha a dětský soubor Lyrika z Vysočiny. Krásnými modely 
nás nadchla módní přehlídka Ateliéru Donát, který produkuje dámskou osobitou 
módu z přírodních materiálů. Svým vyprávěním a milým přístupem všechny pobavila 
a potěšila paní Květa Fialová. 
 
 

 

 

ČSŽ v roce 2005 vydal už 2. díl brožované kuchařky Recepty ze zlatého fondu II.  
Tato publikace se šířila po celé republice i mimo členskou základnu a zaujala i 
produkci televize Prima natolik, že na podzim pozvala naše ženy do vysílání Prima 
vařečky.   
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V průběhu roku byla také vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii ze života kolem nás a 
z naší činnosti pod názvem Za vším hledej ženu! Těšíme se na fotografie, které 
autenticky a spontánně zachycují různorodou činnost naší organizace.   

V říjnu 2005 proběhla u příležitosti Dne venkovské ženy konference, nazvaná 
„Rovné p říležitosti žen a muž ů v ČR a EU “, jako výsledek spolupráce Českého 
svazu žen s Ministerstvem zemědělství ČR. Hlavní cíl konference, jako při 
předešlých setkáních zůstává nezměněn. Společně se podílet na vytváření 
příznivých podmínek života žen, které žijí a pracují ve venkovských oblastech. 
 
Český svaz žen má také bohaté zahraniční kontakty. V roce 2005  navštívily finské  
ženy z organizace South – Karelia Centre for Country Women and Homemakers 
nejen Prahu, ale i Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 
 
V listopadu jsme uspořádaly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí třídenní  
seminář pod názvem „Více žen do politického života“ . Byly pozvány členky 
Českého svazu žen z celé republiky, v Benešově u Prahy se jich nakonec sešlo 110. 
Akci odborně připravilo 11 lektorů a moderátorů, k diskusi o zkušenostech 
z komunální politiky přijalo pozvání 9 starostek, proběhlo setkání s ministrem práce a 
sociálních věcí Ing. Zdeňkem Škromachem, se kterým ženy diskutovaly o sociální 
politice, antidiskriminačním zákoně a o účasti žen v politice 
V závěrečném plenárním zasedání proběhla panelová diskuse s představiteli 
parlamentních stran. Byly osloveny všechny parlamentní politické strany, diskuse se 
zúčastnili zástupci z ČSSD, US-DEU a KSČM. 
 

  

1.3. Informace o činnosti ČSŽ v krajích za rok 2005 
 
 
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. 
 
Každoročně se všechny kraje aktivně zapojují do akce 30 dní pro neziskový sektor . 
V březnu pořádají organizace na všech úrovních oslavy Mezinárodního dne žen .  
ČSŽ také aktivně podporuje Květinový den po řádaný Ligou proti rakovin ě. Členky 
v jednotlivých krajích si samy řídí prodej a celou částku pak předají organizátorovi 
sbírky.  
 
V květnu byl zahájen projekt Phare 2003 OP RLZ 1.1./175   pro kraje Plzeňský, 
Královéhradecký, Zlínský, Jihomoravský a Vysočina. Mezi hlavní aktivity projektu  
patří realizace motivačního kursu pro znevýhodněné skupiny žen v cílových 
regionech Dále budou krajská střediska ČSŽ těmto ženám poskytovat informační 
služby a aktivní pomoc.  
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V příštím roce proběhne 1. ročník rodinné soutěže Krásy každé generace . 
Z každého kraje byla vybrána jedna třígenerační rodina, která bude reprezentovat na 
celorepublikovém finále v Praze. 
 
Činnost našeho svazu je natolik zajímavá, že jsme zaznamenaly i stoupající zájem 
médií o aktivity ČSŽ. 
 
Pro zviditelnění základních organizací vychází v každém kraji 2 krát ročně Zpravodaj, 
prostřednictvím kterého si ženy vzájemně vyměňují zkušenosti, informují se o akcích, 
poskytují své rady ostatním. 

 

 

KRAJ PRAHA  
 
            Kraj Praha je tvořen 21 ZO s celkovým počtem 504 členky. Činné jsou základní 
organizace ve třetím, čtvrtém, pátém, šestém, osmém a desátém pražském obvodu.  
         Mezi tradiční každoroční aktivity krajské rady patří dubnová oslava svátků jara 
a prosincová adventní sobota. Tyto kulturní akce otevírají reprezentativní prostory 
Kaunického paláce pro ženy, jejich hosty i veřejnost. Můžeme se vždy pochlubit 
přitažlivým programem, letos např. zazpíval karlínský sólista Karel Bláha, Karel Hábl, 
pravidelným a milým hostem byla sólistka Státní opery Daniela Radosa. 
          K vítaným aktivitám krajské rady patřil také celoroční cyklus přednášek, který 
byl zakončen víkendovým pobytem, letos pod záštitou Nadace Žena.  
 
 
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
 
          Oblast Středočeského kraje se skládá 134 ZO a 3 829 členkami. 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 (pracovníci státní 
správy, osobnosti kulturního života, odborníci z oblastí týkajících se zdravotnictví, 
sociální politiky a další).  
           V posledních letech se okresní rady žen zaměřují na témata, která jsou 
aktuální pro seniory a přispívají ke zkvalitnění jejich života. V roce 2005 byl udělen 
grant Nadace Žena základní organizaci Kladno-Švermov. Téma projektu bylo 
slaďování profesního a rodinného života. Ženy během celého roku absolvovaly 
přednášky a besedy, vyvrcholením byl víkendový seminář. 
            

 

JIHOČESKÝ KRAJ 
 

Jihočeský kraj  má 108 ZO s 3105 členkami.  
Všechny ORŽ v kraji zorganizovaly besedy či víkendové semináře v rámci projektu 
„Spotřebitelská sebeobrana“. 
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ORŽ Český Krumlov navštívila jako vždy v předvánoční čas patronátní Dětský 
domov v Horní Plané, kam členky přinesly vlastnoručně vyrobené dárky, za což jim 
bylo odměnou dětské vystoupení. 

I ostatní ORŽ mají své pravidelné akce, které se opakují každý rok. ORŽ 
Jindřichů Hradec uspořádal již pátý babský přebor v kuželkách  v Lomnici nad 
Lužnicí pod patronací starosty. ORŽ Písek organizoval zájezd se svazem neslyšících 
v Písku. ORŽ Prachatice pořádá schůzky a ukázky Prachatických paličářek. ORŽ 
Strakonice uspořádal letní tábor pro děti.  
 
 
PLZEŇSKÝ KRAJ 
 
          V Plzeňském kraji pracuje 78 ZO s 2320 členkami. Z realizovaných aktivit stojí 
za zmínku víkendový seminář v květnu na téma „Zdravý životní styl“ pro členky 
okresů Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy. V září se tento seminář opakoval pro členky 
z okresů Plzeň-sever, Plzeň-město a Rokycany. 

KRŽ  spolupracuje s magistrátem města 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, ČČK.  Byla navázaná spolupráce s médii. 
 
 
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Oblast Karlovy Vary má 18 ZO s 331 členkami.  
V Sokolově byl uspořádán víkendový seminář „Zdravý životní styl – produktivní život“.  
Seminář byl velmi úspěšný a členkami několikrát ohodnocený jako nejlepší akce. 
Součástí semináře bylo vydání sborníku, který obdržely všechny účastnice a lektoři. 
Seminář navštívil předseda MÚ v Chebu a místopředseda MÚ v Sokolově. 

Mezi další realizované aktivity patří např. burzy oblečení, Květinový den, akce 
pro děti (karnevaly, soutěže, diskotéky), oslavy MDŽ, Babí hop (maškarní karneval), 
poutě, pálení čarodějnic, zájezdy, návštěvy divadel, výlety atd. Mimo jiné aktivity se 
členky zúčastnily i zájezdu do Lidic, kde dne 11. 6. uctily památku při 60. výročí 
vyhlazení Lidic. 

 
 
 
 
 

 
LIBERECKÝ KRAJ  
 
 Liberecký kraj má 25 ZO s 703 členkami.  
Liberecký kraj  organizuje zdravotní přednášky, besedy, připomínají si MDŽ, Den 
matek, Den dětí, Den seniorů, pořádají zájezdy do Polska, výlety po okolí. Na 
začátku roku začínaly s besedou o nádorovém onemocnění a povídání se  
senátorkou Soňou Paukrtovou. Na jaře se uspořádaly pro velký počet zájemců 2 
nákupní zájezdy do Polska (březen, duben).  
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Tento rok byl pro Liberecký kraj výjimečný, protože se obohatil o vzdělávací 
kurzy pro začátečníky na PC, který dává dohromady krajská tajemnice V. 
Pospíšilová. Na jaře proběhly 2 kurzy na PC pro začátečníky, které se konaly na 
střední škole Obchodní akademie.  

V září byl uspořádán Zdravotní den, na kterém se podílela členka ČČK, členka 
Svazu diabetiků, na měření tlaku, cukru a cholesterolu.  
Na podzim byla uspořádána pod záštitou MěÚ v Jablonci nad Nisou  beseda o 
třídění odpadu, která byla velmi poučná.  

 
 

ÚSTECKÝ KRAJ 
 

V Ústeckém kraji je organizováno 47 ZO a 1 430 členek. Krajské aktivity 
vycházejí z požadavků jednotlivých okresů při tvoření plánu práce. V únoru byl 
v rámci kraje uspořádán rodinný turnaj ve stolním tenise. Začátkem března se 
uskutečnila již čtvrtá celokrajská oslava MDŽ s krásným kulturním programem, 
tentokrát v prostředí divadelní restaurace v Chomutově. Již třetím rokem kraj 
uspořádal regionální přehlídku uměleckého přednesu ruské poezie „Puškinův 
památník“. Členky se opět zúčasnily prodeje symbolického Měsíčku lékařského pro 
Ligu proti rakovině. Na 6.ÚS v červnu jsme úspěšně prezentovaly náš kraj kulturním 
vystoupením a malým pohoštěním. 

 Akcí, na kterou se každoročně těší mnoho našich členek, je odpočinkový 
pobytový zájezd k moři na poloostorov Istrie.  

V září se ve spolupráci s Rocckfestem uskutečnil Benefiční koncert pro 
Radioterapeutické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nemocnice 
od nás obdržela 5.000,- Kč. 
 
 
 
KRAJ VYSOČINA 

 
           V kraji Vysočina je 58 ZO s 2087 členkami.  

ORŽ pracují aktivně ve všech okresech . ORŽ Havlíčkův Brod samostatně organizuje  
pro ZO ČSŽ  celou řadu zájezdů do divadel, za turistikou, ale i pobytové zájezdy,  
uskutečnily se 2 pobytové týdenní zájezdy do termálního koupaliště Podhájská a 
týdenní turistický zájezd do Beskyd pod názvem Putování za Vydrýskem, do Stanice 
ochrany přírody v Pavlově  atd. 

ORŽ Jihlava v roce 2005 organizovala  pro ZO ČSŽ  zájezd na divadelní 
představení „ Babička“ do Českého Krumlova. Ve spolupráci s krajským střediskem 
obnovila svoji činnost ZO Dobronín . ORŽ Třebíč velmi dobře spolupracuje s MěKS, 
Domem dětí a mládeže Radost a Domovem důchodců.  

Mimo vlastních aktivit v ZO uspořádala ORŽ Žďár nad Sázavou pro veřejnost 
setkání se spisovatelkou autorkou knihy  „Korálky z jeřabin“. Setkání se uskutečnilo 
v historickém sále Staré radnice ve Žďáru n/S. 

 
 
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 
 

Oblast Královehradeckého kraje má 35 ZO a 1156 členek.  
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Mezi realizované aktivity v okrese Trutnov patří zejména sobota pro ženy „Zdravý 
životní styl“ v Třebihošti. Obdobné besedy se uskutečnily i v Konopici a Broumově. 
V září byl uspořádán víkend pro ženy ve Velké Úpě v Krkonoších 

V únoru byla také uskutečněna beseda se Z. Škromachem v Mostě k životu. 
V celém kraji také probíhaly místní kola soutěže „Kdo si hraje, nezlobí“. Celokrajské 
kolo soutěže proběhlo v říjnu v Lochenicích při tradičním setkání žen. Vystavovatele 
představili  47 hraček, z celé akce byl vydán kalendář na rok 2006. 

Byl uspořádán i podzimní zájezd do příhraničního města v Polsku s prohlídkou 
kulturních památek. 

 
 
PARDUBICKÝ KRAJ 
 

Pardubický kraj má 13 ZO a 343 členek. 
ZO i ORŽ spolupracují s organizacemi a institucemi v rámci okresu Svitavy a 
Chrudim. Kraj se společně s  krajem Královehradeckým zapojil do krajského kola 
soutěže „Krásy každé generace“. 

V  Pardubickém kraji proběhl v říjnu víkend pro ženy na Konopici u 
Heřmanova Městce s tématem „Zdravý životní styl“. Na semináři byla i produkce 
nutričně vyvážených potravin a potravinových doplňků. 

Dále v okrese Svitavy proběhla v červnu beseda se seniorů o zdraví v Poličce, 
kurzy vaření, Dětský den, soutěže atd.  

V okrese Chrudim se jednotlivé ZO zaměřují zejména na organizování aktivit 
pro děti a rodiny.  

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 

Krajskou základnu tvoří 50 ZO a 1 597 členkami. V letošním roce se stala 
krajská organizace řešitelem vlastního projektu z programu Phare 2003 – Ženy a 
informace z internetu. Projekt je zaměřen na získání základních dovedností nutných 
pro využívání sítě internet. 

Jihomoravský kraj realizuje projekt Ženy a informace z internetu.  V rámci 
projektu spolupracujeme s představiteli měst a obcí v našem kraji při zabezpečení 
jednotlivých školení, oslovily jsme média, výsledkem byly články v Rovnosti, Právu, 
MF Dnes a byly vysílány 2 zvukové záznamy v regionálním rádiu.  

Krajská organizace navázala také mezinárodní spolupráci s rakouskými 
ženami v rámci projektu GEKO.V roce 2005 se uskutečnila 2 setkání za účastí 
zástupkyň Čech, Rakouska a Slovenska.  Výstupem byla trojjazyčná publikace Ženy 
v Euroregionu a informace na internetu – www.euregio-weinviertel.org .  

  
 
ZLÍNSKÝ KRAJ 
 

Zlínskou krajskou organizaci tvoří 45 ZO a 1 506 členek. Za velmi zdařilou lze 
považovat prezentaci svazu v rámci akce 30 dní pro neziskový sektor, která se 
uskutečnila na krajském úřadě ve Zlíně. Byla zde představena činnost jednotlivých 
ZO , akce jsou pořádány tak, abychom do nich zapojily i ostatní ženy a přivedly je do 
našich řad. Udržujeme kontakty s europoslankyní paní Zuzanou Roithovou, 
senátorkou Alenou Gajdůškovou, dobrou spolupráci udržujeme s Magistrátem města 
Zlína, ČČK, Charitou Zlín, Klubem maminek, Centrem zdravé rodiny apod. 
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V celém kraji je také dobrá spolupráce s médií a naše příspěvky jsou vítány. 
Každý měsíc je krajská rada žen zastoupena na setkání NNO, hostitelem je vždy jiná 
organizace. Tak se vzájemně poznáváme, víme o sobě. 

ORŽ Kroměříž uspořádala v říjnu seminář v rámci projektu „Dny zdraví“. 
Seminář pro 40 osob jsme mohly uspořádat díky finanční pomoci v částce 6.000,- Kč 
od města Kroměříž. Finanční dotaci máme přislíbenou i pro následující rok, za což 
patří městu poděkování. 
 
 
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

 
Základnu v Moravskoslezském kraji tvoří 65 ZO a 1950 členkami. Jednotlivé 

okresy vyvíjejí velmi dobrou činnost, při pravidelných schůzkách jsou členky 
informovány o dění na krajích i o projednávaných tématech na zasedání ústřední 
rady žen. 

Krajská rada žen obdržela grant z Nadace Žena a mohla uskutečnit přednášky 
pro členky  ve všech okresech a společný seminář na Morávce. Ženy z Nového 
Jičína dostaly příspěvek od města na zachování tradic a obnovu řemesel, dobrou 
spolupráci s městskými a obecními úřady vykazují i další organizace, které také 
dostávají  finanční příspěvky na svou prospěšnou činnost. 

KRŽ udržuje dlouholetou mezinárodní spolupráci s Ligou Kobiet Polskich se 
sídlem v Opole, dále se Zwionkem slaskich kobiet wiejskich ve Wierzchu a 
s Neinvestičním fondem Ženy Kysúc v Čadci. V rámci těchto aktivit jsme se 
zúčastnily mezinárodní konference pod názvem „Postavení žen ve veřejném životě“, 
která se konala ve dnech 2.-4. června v Opole.  

S Ženami Kysúc pracujeme společně na projektu „Oživování starých řemesel“.  
V říjnu jsme zajistily program pro ženskou organizaci z Finska, která navštívila 

náš region. 
A na závěr roku čekala všechny akce u příležitosti oslav 50. výročí založení 

Statutárního Města Havířov. Pod patronací primátorky města Dr. Halíkové byla 
uspořádána mezinárodní výstava, které se zúčastnily všechny spolupracující 
organizace z Polska a Slovenska.  
 
 
 
OLOMOUCKÝ KRAJ 
 
 Krajskou organizaci tvoří 51 ZO a 1 410 členek. Krajské akce probíhaly během 
celého roku formou schůzek, seminářů a návštěv kulturních akcí. Byly to výstavy 
obrazů klasických i novodobých malířů v Muzeu v Olomouci a Litovli, výstavky 
rukodělných prací žen a  přehlídka krajových zvyklostí v Prostějově, Dny evropského 
dědictví v Olomouci a v Litovli.  
            Rozvíjela se i mezinárodní spolupráce s ženskými organizacemi z Polska a 
Slovenska. V rámci této spolupráce se naše členky z Mikulovic na Jesenicku 
zúčastnily kulinářské soutěže v Glukolazech a tuto soutěž dokonce vyhrály. 
             Jako každoročně naše ženy předaly malé dárky dětem z onkologického 
oddělení nemocnice v Olomouci a navštívily také středisko dětí s mentálním 
postižením v Topolanech.  
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                 Dále pokračuje mnoholetý cyklus přednášek o nádorových onemocněních 
prsu pod názvem „Dříve, než bude pozdě“ určený dívkám od 14 – 19 let.  Realizací 
tohoto projektu jsme se přihlásily k myšlenkám Národního onkologického programu. 
         
 
 
 
      
 

2. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKT Ů 
 
 
 
        2.1. Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - 
partnerství v rodině 
 
V únoru 2005 proběhla v Praze závěrečná mezinárodní konference celého projektu, 
jíž se za nadnárodní spolupráci zúčastnili skotští partneři. V průběhu tématického 
workshopu byly zpracovány návrhy na opatření a doporučení směřované k Evropské 
komisi. 

Další dokumenty, které byly zpracovány do čtyř metodik byly rozesílány příslušným 
resortům, pracovníkům „focal point“ na ministerstvech, Radě vlády pro rovné 
příležitosti, Výboru pro odstranění diskriminace žen, Radě vlády pro lidská práva 
apod. V elektronické podobě jsou k dispozici  www.csz.cz.  
 
Dne 20.4.2005 se uskutečnilo závěrečné setkání s RP k projednání jednak plnění 
indikátorů projektu a jednak k projednání metod udržitelnosti. Metodiky v tištěné 
podobě jsou umístěny ve všech pobočkách knihovny VŠE. Rovněž jsou využívány v 
seminářích a při přípravě diplomových prací.  

 
2.2. Modelový program podpory slaďování  profesního a rodinného 
života-kraj Vysočina, MOPPS, EQUAL/2/29 
 

Cílem  projektu je vytvořit  a realizovat modelový pilotní program v Havlíčkově Brodě, 
který by měl pomoci zlepšit kvalitu života vytvářením podmínek pro sladění zájmů 
zaměstnání a rodiny. Projekt byl zahájen v srpnu 2005 a bude probíhat do června 
2008.  

I když je projekt na začátku, realizace prvního okruhu - myšlení a hodnot  - je 
v plném proudu. V této fázi jsou pochopitelně nejdůležitější výzkumy, které osloví 
veřejnost, rodiny, zaměstnavatele, poskytovatele služeb, instituce, zástupce státní 
správy, samosprávy, médií, vzdělávacích, kulturních a osvětových institucí a 
organizací. Cílem je zjistit : 

• 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  
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• existenci podpůrných služeb, jejich dostupnosti a reagování na potřeby  
• úroveň a dostupnost informací atd.  

Výzkumy respektují strategii vyplývající z komunitního plánování sociálních služeb 
v Havlíčkově Brodě, plány rozvoje kraje a vzdělávací soustavy. 

Druhý okruh – služeb  – se zaměřuje na rozpracování nových modelů péče o děti a 
další závislé osoby na základě zahraničních zkušeností a jejich ověření u vybraných 
zaměstnavatelů, zřizovatelů či poskytovatelů služeb. Cílem jsou : 

• nové modely služeb pro rodinu,  
• informační servis o službách,  
• návrhy potřebných legislativních a organizačních změn,  
• nabídky takových služeb, které hlavní cílové skupině pomůže k získání 

rovnosti v pracovním uplatnění. 

V současné době se zpracovávají: 
• rešerše existujících sociálních služeb institucionálních a neinstitucionálních 

pro dospělé závislé osoby  
• rešerše institucionálních služeb péče o děti, vytváří se seznam poskytovatelů 

služeb 
• rešerše komunitního plánu HB a probíhá mapování situace v regionu se 

zaměřením na další závislé osoby. 
 
Základní typy služeb institucionální i neinstitucionální formy hlídání byly zahrnuty i do 
výzkumných šetření (např. jaká je celková dostatečnost nabídky institucionálních a 
neinstitucionálních služeb, její finanční dostupnost aj.) 

Hlavní náplní třetího okruhu – práce  – je : 
• vytvoření modelů flexibilních metod organizace práce pro malé a střední 

podniky (pohyblivá a zkrácena pracovní doba, práce doma apod.); 
• zavedení „teleworkingu“, při němž může zaměstnanec vykonávat práci třeba 

z domova, prostřednictvím telefonu, Internetu a faxu;  
• definování právních problémů a komplexní informační a zprostředkovatelský 

servis. 
V rámci tohoto okruhu byl vytvořen dotazník pro zaměstnavatele za účelem zjištění 
stavu slaďování profesního a rodinného života. Pokračovalo kontaktování 
konkrétních podniků, které byly seznámeny s projektovými cíly a vyzvány ke 
spolupráci. Ve spolupráci s InPc HB a Úřadem práce HB  byla vytipována vhodná 
skupiny „znevýhodněných“ osob. Úřad práce HB  přislíbil spolupráci při oslovení 
konkrétních nezaměstnaných ze zmíněné skupiny.  
 
Realizace soutěže  pro podniky probíhá podle plánu.Vyhledávají se informace o 
podmínkách realizace obdobných soutěží (např. v Rakousku, Německu), probíhá 
průzkum zahraničních zkušeností s aktivitami podniků, zaměřených na podporu 
slaďování profesního a rodinného života. Bude vypracován přehled soutěží pro 
podniky uplatňující programy „work-life“ balance v ČR.  
 
Cílem čtvrtého okruhu je vybudovat a realizovat Informa ční a poradenské centrum 
v  krajském středisku v Havlíčkově Brodě, které  vzniklo již  v rámci I. kola IS EQUAL 
V prostorách krajského střediska se podařilo vytvořit příjemné a nerušené prostředí 
pro všechny navrhované aktivity. V počátečním období se Informační a poradenské 
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centrum soustředí na poskytování informací, individuální poradenství, konzultační 
semináře a kurzy. 
Byla zpracována Programová náplň v Havlíčkově Brodě, která zahrnuje obsah a 
pravidla pro všechny aktivity InPc, certifikaci systému řízení kvality dle normy ISO 
9001/2000 i s ohledem na kritéria Národního standardu sociálních služeb, 
organizační řád, pracovní řád a etický kodex. V listopadu byl zahájen motivačně-
orientační kurz. Zahájeny byly také kurzy výpočetní techniky jako doplněk 
k motivačně-orientačnímu kurzu (3 úrovně – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).  
 
 
2.3.  Ženy a informace z Internetu 
 
Cílem je  pomoci zlepšit postavení znevýhodněné skupiny žen na trhu práce 
počítačovou gramotností. Školení jsou určena ženám ohroženým dlouhodobou 
nezaměstnaností, nezaměstnaným ženám nad 50 let a ženám, které se budou vracet 
na trh práce (tj. po mateřské či rodičovské dovolené). 
 
Školení probíhají s pomocí proškolených dobrovolnic, převážně z řad ČSŽ, které jsou 
po dobu projektu, ale i poté, ochotny poradit s internetovou problematikou v místech 
svého bydliště. Každá účastnice školení má k dispozici tištěné materiály, které 
obsahují seznam veřejně přístupných internetových míst a kontaktní adresy na 
lektory a dobrovolnice. 
 
K 31.12. 2005 bylo v rámci projektu realizováno 19 školení  pro 186 žen. 
Kromě RŠ Morava, Syrovic, a Suchohrdel u Znojma je následná informační a 
poradenská služba poskytována v  obci Žďár na Blanensku, kde dobrovolnice ČSŽ 
poskytují zmíněné služby převážně na svém PC. Po předchozí domluvě poskytují 
individuální poradenství i v jiných místech okresu – např. v Ráječku. 

 

 

 

2.4. Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení 
jejich zaměstnanosti  

 
Cílem projektu je připravit implementaci OP RLZ a zlepšit fungování trhu práce. 
Finanční podpora Phare 2003 RLZ se zaměří na:  
• zlepšení míry zaměstnanosti v regionech 
• dokončení a testování příslušných struktur tak, aby měly příslušnou absorbční a 
implementační kapacitu pro realizaci opatření OP RLZ na národní i regionální úrovni. 
 
Pro krajské tajemnice a dobrovolnice, které jsou součástí realizačního týmu, byly 
uspořádány semináře. Obsahem těchto seminářů  bylo seznámení s   CD-ROM – 
Interaktivní pomůckou pro hodnocení vlastních schopností, zásady správné 
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komunikace  a motivace, sebepoznávání a  poznávání druhých a se sociálním a 
právním systémem v ČR.  
 
V průběhu prvního tříměsíčního období projektu byla navázána spolupráce 
s místními organizacemi, zabývajícími se problematikou žen na mateřské dovolené 
(mateřská centra) a státní správou v  pěti krajích : Vysočina, Královehradecký, 
Zlínský, Jihomoravský, Plzeňský. Úřady práce přislíbily pomoc s naplněním 
účastníků v motivačních kurzech.  
Byly uspořádány tiskové konference se zástupci regionálního tisku, na které byly také 
přizvány místní organizace, zabývající se tématikou projektu.  
O projektu jsou stále aktualizovány i informace na webových stránkách Českého 
svazu žen (www.csz.cz /projekty).   

 
 
 

 
2. 5.    Od dobrovolné práce žen k organizacích k řídícím funkcím 
 

V rámci projektu byl  zorganizován 1 seminář v Praze. Seminář se konal 4.6.2005 
v rámci ÚS – jako setkání všech okresních funkcionářek v ČR.  Program semináře 
byl zaměřen na informaci o projektu  – cíle, obsah, záměr, sledování videa, vyplnění 
dotazníků, které byly zaměřeny na zjištění účasti žen ve vedení neziskových 
organizací, pozitiva a negativa jejich aktivní participace.  
7.6. 2006 bylo zorganizováno setkání krajských tajemnic, na kterém se promítalo 
zpracované video a diskutovalo se  o jeho obsahu. 
Součástí semináře bylo i zmapování zkušeností žen z dobrovolné práce, zjištění 
jejich požadavků. Pro seminář byl zpracován dotazník pro všechny účastnice, kterých 
bylo 88. Výsledky zpracování a vyhodnocení dotazníku jsou orientační pro další 
práci. Podstatné je, že byly získány odpovědi na otázky, co ženy nejvíce potřebují 
pro výkon své funkce a  jak zaměřit vzdělávání funkcionářek . 
 
 

 

 

2.6.  Vyrovnávání šancí osob pečujících o závislé členy s ostatními 

aktéry na pracovním trhu 

 
Cíl projektu  - vyrovnat šance osob pečujících o závislé členy s ostatními aktéry na 
pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zlepšení postavení výše uvedených 
cílových skupin na trhu práce a ke zlepšení jejich situace v rodině a v zaměstnání. 
Konkrétním cílem je vybudování Informačního a poradenského centra v Praze (dále 
jen „InPc“).   Doba realizace projektu je od 10.10.2005 do 9.10.2007.                                                     
Cílovými skupinami jsou ženy, případně muži, pečující o dítě či další členy rodiny, 
kteří vyžadují péči a potřebují se zároveň uplatnit na trhu práce,  ženy, případně 
muži, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh 
práce, ženy postižené/ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. 
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Předpokládáme, že v rámci projektu bude  250 účastníků poradenských a 
informačních služeb a 270 účastníků kurzů.  
 
 
2.7.  Spotřebitelská sebeobrana 
 
 
Jihočeská KRŽ  realizovala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR projekt, 
jehož   Cílem bylo zlepšit informovanost žen jako hybné páky domácnosti o právech 
spotřebitelů zvláště po vstupu do EU - ochrana spotřebitelů při nákupu zboží a služeb 
na trhu.   
Celkem bylo uspořádáno 12 besed v kraji, kterých se zúčastnilo 358 žen. Besedy 
probíhaly od května do listopadu 2005. Dále byly uspořádány 3 víkendové semináře, 
kterých  se zúčastnilo celkem 143 funkcionářek Českého svazu žen. 
Byla vydána publikace v rámci Edice Na pomoc ženám – „Jak koupit a neprohloupit 
aneb Aktivní spotřebitelská sebeobrana“. 
 

2.8. Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a 

biotechnologií 

Cílem projektu je zvýšení povědomí o problematice karcinomu děložního hrdla, což 
je problém, týkající se velkého počtu žen, kterému lze přitom snadno zabránit 
důslednou prevencí. Předkladatelem je firma Dynex Laboratorie,s.r.o. , partnerem  
Krajská rada žen Praha.  
Firma Dynex Laboratoriem, s.r.o. bude v průběhu dvou let pořádat řadu  kurzů, 
týkajících se laboratorních metod. Ve spolupráci s Českým svazem žen se uskuteční 
celkem 4 semináře o rakovině děložního čípku, jejím vzniku, možnostech diagnostiky 
a především významu včasné prevence. Tyto kurzy by měly přispět k rozšíření 
informací o této problematice a podpořit tak úsilí o zařazení vyšetření HPV viru – 
původce rakoviny děložního čípku – do screeningového programu a nabídnout 
ženám další formu diagnostiky v rámci zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní 
péče. 

 

2.9.  Rovnost příležitostí pro ženy a muže v ČR a EU 
 
Konference je organizovaná u příležitosti Světového dne venkovských žen (15.10.) a 
její program, který připravilo MZe a Český svaz žen, volně navazuje na podobná 
setkání z roku 2003 a 2004. Vychází z úkolů usnesení vlády o Prioritách  a postupu 
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. V letošním roce je kladen důraz 
především na informovanost o výsledcích práce v oblasti rovných příležitostí žen a 
mužů v EU a ČR. Současně se program zaměřuje i na oblasti mezinárodní 
spolupráce, a tím se podílí na zvýšení legislativně právní vzdělanosti. 
Patronaci převzal ministr zemědělství ing. Petr Zgarba. 
Celé setkání je určeno zástupcům, především však ženám, z následujících 
organizací: ČSŽ, Agrární komory a zemědělské univerzity. Konference se zúčastnilo 
cca 100 žen z celé republiky.  
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2.10.    Více žen do politického života  
 
Cílem projektu je zvýšit zájem žen o zapojení do  politického života,  ať již aktivně 
(vstupem na kandidátní listiny), či pasivně ( lobbováním za politické strany a hnutí , 
podporou žen apod.), což se podařilo – vytváří se celorepubliková síť multiplikátorek, 
které se budou dále podílet na šíření získaných znalostí a dovedností. 
Obsahem projektu je proškolit  ženy, aby byly aktivnější v přístupu k volbám a vytvořit 
po celé republice aktiv žen (multiplikátorek),  které by dále získané informace šířily ve 
svých regionech a zapojovaly tak ostatní ženy do komunální politiky.Chtěly jsme je 
vybavit dostatečnými informacemi a kompetencemi, které povedou ke zlepšení 
postavení žen v politickém životě a ke schopnosti vést veřejný dialog s představiteli 
politických stran. V rámci působnosti ČSŽ budou v roce 2006 aktivizovat ženy pro 
vstup do voleb na všech úrovních. Tato aktivita je dlouhodobá, opakující se každým 
rokem.  
 
 
      2.11.   Přetváření dvou modelů - otcovství a mateřství - překonání 
stereotypů souvisejících s genderovou rovností.   
( The T.I.R. (Two Images in Re-construction: paternity and maternity. Overcoming 
Gender Stereotypes and Promoting Gender Equality) DG EMPL/G/1  -  
VS/2004/0459 – Komunitní program Strategie genderové rovnosti (2001 – 2005) 
 
Hlavním cílem  projektu je překonat myšlenkové stereotypy o mužských a ženských 
rolích a prosadit v této oblasti změny.  
Obsah projektu  je rozfázován do třech etap – modulů - Moduly I a II jsou založeny 
na společném vývoji produktů, procesů, strategií a postupů, které mají překonat 
myšlenkové stereotypy o mužských a ženských rolích a prosadit v této oblasti změny. 
Modul III je hlavně zaměřen na rozšíření výsledků, vytvoření nových profilů a akcí, 
které podpoří rovnost mezi muži a ženami.   
 
 
 

3. PODĚKOVÁNÍ 
 
I letos nás ve svazové činnosti čekalo mnoho aktivit, úkolů a akcí. Stručný výčet jsme 
se snažily nabídnout na předcházejících stránkách zprávy. Plně doufám, že ačkoli se 
svět kolem nás mění takřka den ode dne a povinností je stále více a více, najdete si i 
v budoucnu čas nejen pro rodinu, která je nám všem nejbližší, ale také pro svazovou 
činnost. Věřím, že to, co jsme doposud ve svazu pro sebe i druhé udělaly, nám bude 
i nadále činit především radost.  
Ženy jsou celosvětově pilířem rodinného krbu a rodiny jako celku. Situace žen na 
venkově je komplikovanější, pokud jde o jejich zapojení na trh práce. Se 
zemědělskou tématikou pořádáme každý rok konferenci ke Dni venkovské ženy. 
Naše poděkování proto patří nejen Ministerstvu zemědělství, ale také jeho 
pracovníkům, především personálnímu řediteli, Mgr. Prokopovi, dále Mgr. Jitce 
Vernerové a naší dlouholeté spolupracovnici Ing. Marii Pluhařové. 
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 Děkujeme také MPSV, které podpořilo v předvolebním roce náš projekt s názvem 
„Více žen do politického života“ a panu ministrovi práce a sociálních věcí Zdeňkovi 
Škromachovi za aktivní účast a diskusi na našem setkání v Benešově u Prahy. 
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 všem ženám, které přispěly svými recepty do druhého vydání 
naší společné kuchařky. Bez vašich nápadů a  pomoci by to nebylo možné.  
A nakonec jsem si nechala poděkování pro naše rozvojové partnery a koordinátory 
projektu EQUAL a pro partnerské organizace, spolupracující na dalších projektech. 
  
 
 
 
 


