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Úvodem
Aktuální číslo Zpravodaje ŽTT po úvaze rozdělujeme do dvou sešitů – důvod je jasný. Od roku 2014 na
nás dopadá příliš mnoho změn, o nichž je nutné průběžně a zevrubněji informovat. Zásadním důvodem ale
také je, že máme od jarního Ústředního shromáždění, respektive od podzimu tohoto roku, nové stanovy,
které jsou uzpůsobeny požadavkům nového občanského zákoníku (NOZ).
A tak je sešit č. 1 věnován ryze technickým věcem – tedy najdete v něm nové stanovy a další související
informace, a tento sešit článkům a zajímavostem z krajů i „vnějšího světa“ a plánům na příští rok.
Vynasnažíme se další číslo ŽTT vydat brzy z jara, protože nás co do aktivit čeká opravdu rušný rok.
I tak se všechno do Zpravodaje nemůže vejít, a proto sledujte pro informace náš web, facebook, forum – a
pozor – nově také obnovený web na adrese www.rovnesance.cz !
Krásné svátky za „redakci“ přeje,
Jana Chržová

Pro další podobu zpravodaje je pro nás důležitá vaše zpětná vazba. Napište nám, co byste ve
zpravodaji uvítaly. A samozřejmě, vítáme i vaše příspěvky!
Pište nám na email: zpravodaj@csz.cz
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Zajímavosti z krajů
ŽENSKÉMU HNUTÍ v Nové Bělé již více jak 60 let (MSK)
Při zjišťování prvních zmínek o práci žen v Nové Bělé, jsem narazila na datum 20. 1. 1946, kdy byla
ustanovena první tzv. komise žen. Další zmínka je z 5. 3. 1950, kdy byla ustanovena Rada žen.
Předsedkyní byla zvolena paní Kamila Mertová. O jejich práci ale nejsou nikde žádné záznamy, jen
z doslechů starých členek vím, že napomáhaly hlavně v JZD sběrem mandelinek bramborových, které
byly velmi rozmnožené a nebyly ještě postřiky, a také při jednocení řepy. Oblíbené byly také noční
výmlaty obilí. Prostě pracovaly všude, kde to bylo potřeba, protože republika se vzpamatovávala z 2.
světové války. Další zmínka je z 21. 10. 1954, kdy se předsedkyní Rady žen stala paní Vlasta Lyčková,
později pracovala v 70–80 letech také jako topička v mateřské škole.
Po ní se stala 28. 6. 1957 předsedkyní paní Cecílie Kokešová. Za jejího předsedání se práce zaměřovala na
pomoc ženám. Pořádaly se velmi oblíbené kurzy šití, kde si ženy pod vedením odborné švadleny vyrobily
střihy a svépomocí si šily sukně, kalhoty, halenky i kostýmy nejen sobě, ale i svým dětem. Pořádaly se
kurzy vaření a pečení, protože v té době nebyly k mání žádné kuchařské knihy, jako je tomu dnes. Já si
pamatuji, že jsem se jako dítě také zúčastnila kurzu pečení perníků s maminkou, která byla také členkou
výboru žen. Formy jsme si kreslily a vystřihovaly z výkresů, protože vykrajovátka nebyly, řekla mi jedna
z žen. V té době se také ženy aktivně zapojovaly do dění v obci, stávaly se poslankyněmi v národních
výborech. V roce 1964 se stala předsedkyní výboru žen paní Marie Hýlová, učitelka na zdejší škole.
Později po roce 1969 byla i ředitelkou školy.
11. 3. 1967 byla zvolena na členské schůzi předsedkyní paní Zdena Pechancová a výbor žen se
přejmenoval na „Československý svaz žen“ s ústředím v Praze. Za jejího předsedání, až do roku 1989, se
rozšířily kurzy šití pod vedením švadleny paní Sýkorové a probíhaly 4x ročně ve 3 měsíčních cyklech.
Měly i své přehlídky, na kterých prezentovaly své ušité výrobky. Zajišťovaly se kurzy vaření, studené
kuchyně, pečení vánočního cukroví. Ženy spolupracovaly se školami v obci, podílely se na veřejném dění
v Nové Bělé. Pečovaly také o pomníky padlých z 1. a 2. Světové války. Napomáhaly při čištění potoka na
Mitrovicích, pomáhaly při úklidu přístavby kuchyňky u Balcara. Pracovaly zároveň ve spolcích NF jako
jsou zahrádkáři, hasiči, ČSČK, SRPŠ, myslivecké sdružení apod. Namátkově byly tehdy členkami i mimo
jiné paní Brejcová Milada, Podešvová Marie, Lochmanová Věra, Maňásková Líba, Nováková Božena,
Mertová Aloisie, Maluchová Jarmila, Matějová Milada, Urbánková Božena, Paličková Libuše a také od
roku 1975 i Jarka Mitychová. Pamatuji si také, že v Nové Bělé dobře pracoval divadelní kroužek, ve
kterém byly také naše ženy. Jejich divadelní hru „Radúz a Mahulena“ mám dodnes v paměti, tak hluboce
to na mě, jako mladou holku, zapůsobilo. Jednu z hlavních rolí hrála paní Brejcová Milada. Škoda, že už
dnes něco takového není.
Velmi atraktivní v té době byly i výstavky ručních prací
žen, pořádané na 1. máje u Balcara v sále. Ženy zde
prezentovaly, jak jsou zručné a nápadité. Předváděly své
pletené, háčkované, šité a vyšívané práce. Také tam byly
vystavované různé sběratelské sbírky novobělských
občanů, děti ze škol tam vystavovaly své výtvarné díla.
Pomáhaly při oblíbených karnevalech pro děti. Pekly
„domácí bufet“, pomáhaly při prodeji občerstvení a v
„Pekle“ pod jevištěm bylo vždy veselo.
Tak pracovaly až do roku 1989, kdy se zdálo, že po sametové revoluci již není ženského hnutí potřeba a
na několik měsíců přerušily svou činnost. Ale ženy samy rozhodly, díky Bohu, na schůzi u Balcara v roce
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1990, že chtějí dál pracovat bez ohledů na politickou příslušnost. Některé ze svazu žen odešly, některé
zůstaly a mnohé se k nám opět po létech vrátily. A tak začaly pod vedením paní Jarmily Mitychové znovu
v obci fungovat. Jarka uměla kolem sebe stmelit dobrý kolektiv. Obnovily se výstavky, pořádaly v té době
hodně zájezdů. Pod názvem „Skupina Virus“, což znamenalo Víťa + Růženka + Stáňa, které vše zařídily a
připravily, navštívily naše ženy na
zájezdech hodně okolních zemí
v Evropě.
Namátkově
např.
Španělsko, Francii, Itálii, Benelux,
Německo,
Švýcarsko,
Dánsko,
Švédsko i Rakousko. Jádro svazu žen
tvořily Jarka Mitychová, Růžena
Mertová, Stáňa Pijáková, Víťa
Machová, Zdenka Krčmarská, Lidka
Bokajová i Mařenka Šugarová a jiné.
A že ženy něco v obci znamenají, je
vidět nejen na naší členské základně,
do dnešního dne máme 90 členek, což
je jedna z největších organizací žen
v kraji, ale také jsme založily pod vedením paní Růženy Mertové a Jarky Mitychové v roce 2006 pěvecký
kroužek „Novobělské babičky“, které jsou součástí našeho ČSŽ. A jaký je jejich věhlas dokazují jejich
vystoupení, kterých již bylo více jak 100 a to nejen v obci, ale i v okolí a celém severomoravském kraji.
Svým humorným vystoupením nejednou rozveselily tváře v domovech důchodců.
Naše práce byla oceněna i mnoha čestnými uznáními, a to i z ústředí v Praze. Dostaly jsme i ocenění za
udržování lidových tradic, které prezentujeme na našich velikonočních a vánočních výstavkách. Byly jsme
často vyhodnoceny jako nejlepší a nepočetnější organizace v okrese Ostrava. Hlásí se k nám stále mladší
členky, kterým se směr naší práce líbí. A co děláme dnes – 2x ročně výstavky, které mají ohlas v celém
okolí a jsou vždy hojně navštěvovány, spolupracujeme se školami, s důchodci, pořádáme zájezdy, kurzy
pečení, zdobení perníků apod. Dobrou spolupráci máme i s městským úřadem v Nové Bělé, který nám
vždy vyjde vstříc. O naší práci se pravidelně dozvídáte z našich příspěvků ve „Zpravodaji“. Školám
pravidelně 2x ročně dáváme dobrovolné vstupné z našich výstavek. K dnešnímu dni to je už 131 841,–
Kč. Přispíváme také na charitu, pomoc při povodních, apod. I tam jsme věnovaly už 32 320,– Kč.
Od roku 2012 je předsedkyní Danuše Námešná, která převzala práci po Jarmile Mitychové. Ta musela ze
zdravotních důvodů odstoupit. Ale i nadále je naší
členkou a napomáhá v „Novobělských
babičkách“ skládáním svých humorných textů pro
vystoupení.
Nyní svou činnost zaměřujeme i kulturně,
pořádáme zájezdy za poznáním, za kulturou – viz
návštěva Prahy aj. Připravujeme opět naše krásné
výstavky, které mají čím dál větší estetickou
úroveň. Věřím, že „Český svaz žen“ bude ještě
dlouho patřit k prioritám obce Nová Bělá, protože
ženy jsou vždy tam, kde se něco v obci děje a
vždy rády pomohou a přiloží ruku k dílu.
Vypracovala Dana Námešná
předsedkyně ZO ČSŽ Nová Bělá
O zahájení 9. roku činnosti "Novobělských babiček" si můžete počíst na webu www.csz.cz (sekce Kraje –
Kraj Moravskoslezský – Naše aktivity)
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Návštěva finských turistů v naší obci Pištín (JČK)
Na svaz žen se obrátila pražská cestovní agentura Kompas, která zajišťovala v Čechách zájezd podobné
finské ženské organizace jako je u nás ČSŽ, s prosbou o přijetí finských občanů a seznámení s životem u
nás na venkově. V pátek 25. dubna 2014 přijel téměř plný autobus a v něm převážně starší dámy a několik
málo pánů. Finské hosty přivítala předsedkyně místní organizace ČSŽ, paní Jana Božovská, která je
nejprve zavedla do zasedací místnosti obecního úřadu v Češnovicích. Společně s kronikářem obce panem
Caletkou pohovořili o činnosti všech současných místních spolků a organizací. Vše překládala paní
Jansen, původem Češka, která se provdala do Finska, takže velice dobře ovládá oba jazyky.
Poté skupina Finů navštívila hasičské muzeum, kde návštěvníci nešetřili chválou nad množstvím
exponátů. Paní Jansen měla i zde stále dost práce s překladem dotazů a odpovědí. Z muzea se Finové
vedení paní Božovskou a paní Jansen odebrali do místní návesní kaple sv. Anny. Kaple je po několika
velkých opravách, takže je v současné době ve velice hezkém stavu. Finové plně obsadili všechny lavice v
kapli a zřejmě uneseni klidem, krásným interiérem kaple a vzpomínkami na svou vlast, začali sborově
zpívat v rodném jazyce náboženskou píseň opěvující Boha, stvořitele všech krás tohoto světa, jak nám
přeložila paní Jansen. Potom pan Caletka zajímavě vyprávěl o historii kaple a obce, paní Jansen
překládala. Návštěvě se Češnovice představily jako přátelská obec, kde se dobře žije a stále něco děje.
Poté se Finové rozloučili, paní Jansen zamávala a zájezd odjel do sousedního Pištína. Tam byli naši hosté
přivítáni před budovou obecního úřadu panem starostou, pištínské ženy v krásných krojích jim nabídly po
staročesku chléb se solí a při posezení na obecním úřadu také doma napečené dobroty. Při besedě se
přítomní dozvídali, co je v životě obou zemí rozdílné a co je podobné. Ve Finsku také vítají hosty chlebem
se solí a staví májky. Náboženstvím jsou většinou protestanti, takže neznají poutě, neví co je procesí,
jejich kostely jsou strohé. Nemají jeden celostátní svaz žen, ale jedna organizace sdružuje ženy z venkova
a druhá městské ženy. Při vzájemném poznávání čas rychle ubíhal, obdiv patří paní Jensen, která celou
dobu překládala. Po půldruhé hodině se Finové rozloučili, měli v Budějovicích objednaný oběd, takže
museli odjet. Pro obě strany to byl příjemně a zajímavě strávený čas.

Finům se zřejmě u nás zalíbilo, protože další skupina, která jela do naší republiky v říjnu, projevila zájem
přímo o naši obec. Dvacátého října jsme uvítali další finský zájezd. Tito turisté byli ještě zvídavější, než
první skupina, po prohlídkách památek v naší obci, jsme si povídali téměř dvě hodiny. Také my jsme se
dozvěděli další zajímavosti o této zemi, například v loňském roce byla ve Finsku velmi mírná zima jako u
nás, a také tam nebyl vůbec sníh.
Jan Caletka, Jana Božovská
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Z našich projektů

Zvýšení odborných kapacit členek Českého svazu žen v regionech
Začátkem tohoto roku získal podporu od Ministerstva práce a sociálních věcí náš projekt zaměřený na
sérii vzdělávacích seminářů pro členky ČSŽ. Navržené semináře byly sestaveny jednak na základě
dotazníků mapujících potřeby členské základny, a jednak na základě očekávaných potřeb vzhledem k
novému občanskému zákoníku. V průběhu necelého roku jsme nakonec uspořádaly 10 seminářů, z toho
dva dvoudenní, a to i díky navazujícímu projektu „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity
zacílené do regionů ČR“ podpořeného grantem v rámci EHP fondů, který tyto aktivity v tomto i příštím
roce spolufinancuje (viz dále). V tomto úvodním roce se seminářů zúčastnilo celkem 222 členek!
24. 3. Praha – Rovné příležitosti mužů a žen, kvóty
19. – 20.5. Havl. Brod – Základy práce s médii, mediální prezentace, online publikování – sociální sítě
14. 6. Havířov – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
21. 6. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
8. 9. Plzeň – Základy práce s médii a prezentace
13. 9. Brno – Genderový seminář – Sexismus (nejen) v reklamě
15. 9. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, med. prezentace, sociální sítě
8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
15. 11. Olomouc – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

Materiály a prezentace
z těchto seminářů naleznete na
diskusním foru ČSŽ na adrese
www.csz.cz/diskuse
S formátem a obsahem seminářů
budeme pracovat i na základě
podnětů od účastnic již
proběhlých aktivit …

Ještě hodinu
navíc na volnou
diskuzi – byla
přínosná!

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz.
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Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR
Tento nový projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí
žen a mužů v regionech prostřednictvím sítě našich organizací. Podobně jako roční projekt podpořený z
grantu MPSV i součástí tohoto projektu jsou vzdělávací aktivity zaměřené na posilování kapacit
dobrovolné členské základny. Vedle nezbytných školení k základům účetnictví pobočných spolků se
můžete těšit na pokračování školení v mediálních dovednostech (protože tyto semináře měly velký
úspěch, upozorňuji na zaměření 2. ročníku Kongresu žen a jeho tématické workshopy!!) a psaní projektů
nebo fundraising. Místa konání budeme upřesňovat podle zájmu z členské základny, upřednostníme
zároveň místa/regiony, které jsme se v letošním roce nezvládly uspokojit.
Hlavní důraz projektu je ale kladen na téma násilí na ženách (tedy nejen „tradičně“ pojímané domácí
násilí, ale sexuální násilí páchané na ženách obecně, zahrneme i specifické projevy násilí na internetu a
sociálních sítí, zaměříme se i na násilí na seniorkách/seniorech ad.) a šíření informací o tzv. Istanbulské
úmluvě, kterou dosud Česká republika ani nepodepsala. V regionech uspořádáme informační semináře (v
roce 2015 celkem 8) a další drobnější mediální aktivity (celkem 5), hned zkraje roku připravíme základní
informační materiál pro využití při seminářích a obecně v regionech.
Pro šíření informací o projektu a především o problému násilí na ženách a obsahu a významu Úmluvy
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) budeme
informovat nejen v tiskovinách (vč. Zpravodaje), ale i na našich internetových platformách. Máte-li
možnost, sledujte naše stránky: www.csz.cz a www.rovnesance.cz případně alespoň Facebook
www.facebook.com/CeskySvazZen.
Na 1.pololetí 2015 si rezervujme níže uvedené
termíny, které (někde i ve spojení s Českou
ženskou lobby) věnujeme také zvýšení povědomí
o násilí na ženách a Istanbulské úmluvě:
14. února - One Billion Rising (OBR) celosvětová kampaň proti násilí na ženách
8. března – tradičně Mezinárodní den žen
19. června – Den rovnosti žen a mužů a s tímto
Dnem souvisí i významná akce pod záštitou České
ženské lobby:
20. června – 2. Kongres žen v Praze
O možnostech zapojení do těchto i dalších aktivit
budeme včas informovat i prostřednictvím našich
vedoucích krajských středisek!

Měla jste vy sama nebo někdo z vašeho
okolí zkušenost s domácím násilím,
násilím na seniorech, kyberšikanou
(ohrožováním na internetu, soc.sítích)
nebo jinou formou násilí?
Podělte se o své zkušenosti, včetně
toho, jak vám pomohlo či nepomohlo
vaše okolí, kde jste hledaly pomoc a jak
jste se situací vyrovnávaly. Příběhy
budeme publikovat (anonymně bez
uvedení jména), protože sdílená
zkušenost může pomoci jiným a také
proto, že dopady / následků takových
zkušeností jsou stále na veřejnosti
podceňovány a zlehčovány!

Své příběhy posílejte poštou (i anonymně)
nebo elektronicky na adresu:
predsedkyne@csz.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz.
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Partnerství s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví
Kancelář Ombudsman pro zdraví vám poradí s právy pacientů i zdravotníků
Český svaz žen je partnerem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, centra
pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pro pacienty i
pracovníky ve zdravotnictví. Ptát se zde lze na cokoli, co vás zajímá o
vašich právech u lékaře či při hospitalizaci v nemocnici. A máte–li
dojem, že vaše práva byla porušena, můžete si zde také stěžovat. Vaše
otázky či stížnosti můžete směrovat i k úhradám zdravotní péče od vašich zdravotních pojišťoven, k
nejasnostem ohledně úhrad či doplatků za léky či jak se zachovat, když máte dojem, že s vámi někde v
ordinaci nezacházejí nejlépe.
„Hlavním důvodem, proč vznikla Kancelář Ombudsmana pro zdraví je setrvávající absence standardizace
systému i plánování a následná poptávka laické i zdravotnické veřejnosti po srozumitelných informacích a
radách,“ říká MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.
Podle výsledků listopadového průzkumu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví by více informací od svých
lékařů uvítalo 71 procent obyvatel České republiky. „Přitom zdravotníkům určitě nelze upřít jistou ochotu
pacienty dostatečně informovat a pacientům zase vyšší zájem se více dozvědět. Naše šetření svědčí však o
tom, že tu stále existuje vzájemné nepochopení či nezkušenost v tom, jak toho dosáhnout. Lékař se
zpravidla nezeptá pacienta, zda by chtěl ještě něco vědět a pacient se obává další informace na něm chtít, “
tvrdí MUDr. Martin Jan Stránský.
Jsou zde však i příběhy zdravotníků, kteří se dostali do sporu s pacientem, jsou pod tlakem nadřízených
pro svůj odlišný přístup, dostali se do slepé uličky při jednání o úhradě nákladné léčby pro svého pacienta
a mnoho dalších. I jejich stížnostem v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví chceme naslouchat. „To vše,
včetně velkého zájmu partnerských spolků a organizací, vypovídá o jediném: Kancelář Ombudsmana pro
zdraví je v dnešní době nezbytná,“ tvrdí M. J. Stránský.
Jak podat podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví?
Potřebujete–li se na něco zeptat či podat stížnost, udělejte to výhradně písemně. Vyberte si tu z
následujících tří forem, která pro vás bude nejpříjemnější.
PROSTŘEDNICTVÍM ON–LINE FORMULÁŘE
Vyplňte formulář na www.ombudsmanprozdravi.cz, připojte důležité dokumenty a odešlete.
ELEKTRONICKOU POŠTOU
Vyplňte formulář, který jste si stáhli z webových stránek www.ombudsmanprozdravi.cz nebo jste si ho
vytrhli z tohoto zpravodaje. Naskenujte a společně s dalšími dokumenty odešlete na e–mailovou adresu
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz . Respektujte pravidla elektronické komunikace.
PÍSEMNĚ KLASICKOU POŠTOU
Vyplňte formulář, který jste vytrhli z tohoto zpravodaje či si jej stáhli z našeho webu. Vložte jej společně s
dalšími dokumenty do obálky a zašlete poštou na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11,
110 00 Praha 1. Za předpokladu respektování pravidel elektronické komunikace můžete vše zaslat i na
technickém nosiči dat.
KDO MŮŽE PODAT STÍŽNOST
Podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví mohou podat jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři a další
zdravotníci, stejně jako zdravotnická zařízení. Avšak je třeba respektovat, že to může být jen ten, kdo sám
chce chránit svá práva nebo je zákonným zástupcem či opatrovníkem dotčeného. V případě zastoupení
jiné osoby, je nutné doložit plnou moc, či jiný doklad, který vás k podání opravňuje.
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10 nejdůležitějších práv pacientů, která by měli zdravotníci respektovat
Vybrali jsme pro vás desatero práv, která obsahuje český právní
řád. Jestliže jste se vy sami, či někdo z vašich blízkých, setkali s tím,
že nebyla dodržována, obraťte se na Kancelář Ombudsmana pro
zdraví.

Na webu
www.ombudsmanprozdravi.cz
najdete tento typ informací a
dokumentů:

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní
péče. Žádný lékař ani žádné zdravotnické zařízení nesmí nikomu
odmítnout léčbu, která je indikována pro stejnou diagnózu a pacienti ji
jinde dostávají.
2. Když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař nebo zdravotnický
personál, má právo ptát se a dostat lepší vysvětlení.
3. Pacient si může svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře,
zubaře či gynekologa, ale jakéhokoli lékaře. (Pokud to jeho zdravotní
stav dovolí.)
4. V případě, že pacient nesouhlasí s léčbou, může ji odmítnout. To
neplatí v případě nutné a neodkladné péče.
5. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní
dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s jeho zdravotním
stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, opatrovník
osob s omezenou svéprávností či osoba blízká.
6. Pokud pacientovi vystaví recept lékař, který nemá smlouvu s jeho
zdravotní pojišťovnou, bude si muset léčiva pacient v lékárně uhradit
sám. To neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy jsou pojišťovny
povinny recepty proplatit v plné výši.
7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s
nimi v nemocnici byl nepřetržitě někdo blízký.
8. Každý pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a
respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu
s jejich charakterem. Z toho vyplývá, že ani přítomnost studentů či
jiných lékařů, kteří se bezprostředně léčby neúčastní, není možná bez
souhlasu pacienta.
9. Lékař musí pacienta předem informovat o tom, kolik stojí nejen zcela
nehrazené, ale také částečně hrazené zdravotní služby z veřejného
zdravotního pojištění, a o tom, jak je budete platit.
10. Pacient má právo kontrolovat, co bylo hrazeno z jeho účtu u
zdravotní pojišťovny.

OTEVŘENÁ DISKUSE
K vzájemnému předávání zkušeností a k diskusi slouží Facebook
Ombudsman pro zdraví a Twitter.
www.facebook.com/OmbudsmanProZdravi
https://twitter.com/OmbudsmanZdravi
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Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 11, 110 00 Praha 1
I: www.ombudsmanprozdraví.cz
E: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ FYZICKÝCH OSOB,
NEZLETILÝCH DĚTÍ A OSOB S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ
Tento formulář vyplňte, jednáte–li sami za sebe, za své nezletilé děti nebo jste ustanoveným
opatrovníkem osoby s omezenou svéprávností.

Vyplněný formulář přiložte k e–mailu společně s dalšími důležitými dokumenty (lékařské zprávy,
korespondence, výsledky předchozích jednání, rozhodnutí o ustanovení opatrovnictví v případě jednání
za osoby zbavené svéprávnosti apod.).

Vše nám zašlete na e–mailovou adresu ochrance@ombudsmanprozdravi.cz.

Formulář pro podání Kanceláři Ombudsmana pro zdraví můžete také vytisknout a společně
s dokumenty zaslat klasickou poštou na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00
Praha 1.

Pro zpracování Vašeho podnětu je důležité, abyste vyplnili každou položku formuláře.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....

E–mail

Zaškrtněte, čeho se vaše podání týká:













Nespokojenost s léčbou
Vztah s pojišťovnou
Chování lékaře
Chování zdravotnického personálu
Nedostupnost léčby nebo léků
Špatné zacházení či týrání lidí odkázaných na pomoc druhých
Neochota léčit nemocné seniory a zdravotně postižené, stigmatizace, diskriminace
Poskytování zdravotní péče v zahraničí – v zemích EU
Poskytování zdravotní péče v zahraničí – mimo země EU
Nevím, jaká jsou moje práva pacienta
Potřebuji pomoc při vedení sporu s nemocnicí, pojišťovnou či lékařem
Jiný podnět
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Popište stručně, ale výstižně, čeho se Váš problém týká:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Popište, s kým jste již jednali a s jakým výsledkem (dokumenty a doklady přiložte k e–mailu
nebo vložte jejich kopie do dopisu, nezapomeňte na lékařské zprávy):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých
osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Nadačním fondem Stránský – Kancelář
Ombudsmana pro zdraví za účelem řešení mnou poskytnutého podnětu a pro vnitřní potřebu
správce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a že byly poskytnuty zcela
dobrovolně.

Datum:

Podpis:

…………………………….

………………………………..
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Vybíráme z aktuálních témat
Národní konference EMIN – o koncepci přiměřeného minimálního příjmu
Na Světový den za důstojnou práci 7. října 2014 se v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy
Senátu PČR Zdeňka Škromacha konala konference o koncepci minimálního příjmu. Tato konference se
konala v rámci projektu EMIN financovaného Evropskou komisí, který je rozvržen do let 2013 a 2014.
Posláním konference bylo:
otevřít v České republice diskusi na téma minimálního příjmu pro ty, kdo žijí v chudobě a z toho
důvodu nemohou participovat na životě společnosti,
seznámit se s praxí v členských zemích EU,
zvýšit povědomí o závazcích Rady Evropy a Evropské komise, které směřují k postupnému
zavedení podobných systémů na národní úrovni.
Zprávu se shrnutím diskuse si můžete stáhnout v plném znění ze stránek organizátorů EAPN Česká
republika (národní člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení) www.eapncr.org nebo na
našem nově spuštěném blogu www.rovnesance,cz (Rubrika: Sociální začleňování).
Ze zprávy jen v krátkosti vybíráme:
Ve svém úvodním projevu místopředseda parlamentu Zdeněk Škromach zhodnotil vývoj v Evropě a
České republice od usnesení „Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti
sociálního začleňování v Evropě“, které přijal Evropský parlament v roce 2010. Evropská konference se
v téže době zavázala ke snaze o snížení míry chudoby v rámci Strategie 2020. Přesto, že je v Evropě
kladen silný důraz na snižování chudoby, míra chudoby stále stoupá. K faktorům, které ji způsobují, patří
nezaměstnanost, zaměstnání s malým příjmem, nízké vzdělání, změny ve struktuře rodin, zdravotní
postižení, případně též vliv drog, alkoholismu, migrace či příslušnost k etnické menšině. Zvyšování počtu
lidí zažívajících chudobu narušuje základní demokratický princip rovnosti všech občanů. Podle statistiky
ČR má sice nejnižší procento lidí žijících pod hranicí chudoby v zemích EU, ale to je procento velmi
relativní a odvíjí se od metodiky posuzování míry chudoby. EK usiluje o vyváženou sociálně
ekonomickou politiku EU, jejímž základním kamenem by mohl být právě vhodný systém
minimálního příjmu ve všech členských zemích. Systém minimálního příjmu může fungovat jako
hospodářský stabilizátor, neboť je známo, že země se systémem sociální ochrany na vysoké úrovni
mnohem lépe odolávají dopadům krize. Minimální příjem je vnímán jako doplněk k dalším dávkám
sociálního zabezpečení k vytvoření tzv. „bezpečnostní sítě“, tedy k poslednímu zamezení rizika
chudoby a k revizi hladiny životního a existenčního minima.
Upřesňování definic a kritérií pro koncept minimálního příjmu v ČR: Česká EAPN ve spolupráci s
MPSV zpracovala zprávu o podmínkách k přijetí schématu minimálního příjmu v rámci stávajících
(sociálních) dávek ze státního rozpočtu. Základním pilířem je systém pomoci v hmotné nouzi. Systém
pomoci v hmotné nouzi je zacílen na lidi s nedostatečným příjmem. Hlavní podmínkou je nízký příjem a
nemožnost zlepšit situaci vlastním přičiněním. Oprávnění pobírat dávky v hmotné nouzi je právem
každého občana. V rámci tohoto systému jsou vypláceny 3 druhy dávek:
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
Výše dávek se liší podle složení rodiny, u rodin s dětmi je navázaná na 2,4 násobek životního minima, u
dospělých se odvíjí od existenčního minima. Měsíční dávka existenčního minima je 2 200 Kč, tj. 87 EUR.
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To platí od 1. 1. 2012, a ačkoliv rostou ceny, k dalšímu zvýšení zatím nedošlo. Za osoby v hmotné nouzi
platí stát také zdravotní pojištění.
Nevládní organizace poukazují na to, že se nedaří propojit systém dávek a aktivačních prostředků
zaměstnanosti, rozsáhlá rekvalifikační opatření nemají patřičnou odezvu, přibývá lidí „working poor“,
tedy lidí, kteří vydělávají méně, než kolik stačí ke krytí základních potřeb a mladých
nezaměstnaných i tehdy, mají–li vyšší vzdělání. Sociální služby jsou zaměřené více na sanaci následků
než na prevenci. V rámci úsporných opatření v minulých letech byl jak na dávky v hmotné nouzi, tak na
sociální služby snížen státní rozpočet. Zhoršila se tím jejich dostupnost. Chybí sociální poradny, které by
sloužily osobám, jimž hrozí sociální vyloučení na základě ztráty zaměstnání, ztráty bytu či zadlužení.
Dlouhodobě není řešena otázka sociálního bydlení. Doplatek na bydlení je zneužíván majiteli komerčních
ubytoven, kteří za nekvalitní a provizorní byty požadují horentní nájemné. Lidé žijící ve vyloučených
lokalitách mají nedostatek informací a špatné sociálně ekonomické zázemí jim neumožňuje, aby se
vymanili z chudoby. Zveličuje se míra zneužívání dávek v hmotné nouzi, k čemuž přispívají i média.
Ústřední orgány státní správy málo využívají zdroje informací od nevládních organizací, vzájemná
spolupráce má často pouze formální charakter.
Nevládní organizace zabývající se redukcí chudoby a sociálního vyloučení mimo jiné doporučují:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

v politikách zahrnout princip mainstreaming sociálního začleňování
posílit prvky prevence v sociálních službách proti sanaci důsledků chudoby a sociálního vyloučení
revidovat legislativu na ochranu proti předlužení
existenční minimum zvyšovat paralelně k zvyšujícím se nákladům na živobytí a tomu též
přizpůsobit dávky v hmotné nouzi
urychleně dokončit rozpracovanou koncepci sociálního bydlení
podporovat komunitní princip při poskytování dávek, sociálních služeb i sociálního bydlení
podporovat skutečnou sociální ekonomiku
v zákoně o sociálních službách doplnit služby pro migranty bez dokladů, přistěhovalce a žadatele
o azyl
školit úředníky veřejné správy o formách podpory lidem žijícím v chudobě a sociálním vyloučení,
aby nedocházelo k zadržování jejich práv a diskriminaci; současně lépe propojit sociální služby a
služby poskytované úřady práce – vzájemný respekt
lépe a efektivněji propojovat sociální politiku, otázky veřejného zdraví, vzdělání, politiku
zvyšování zaměstnanosti, životního prostředí a bydlení na úrovni legislativy, státní správy,
veřejné správy, krajů, měst a obcí

Závěrem: V ČR žije cca 1,5 miliónů lidí v chudobě. Dávkový systém existuje, ale není dostatečně
účinným nástrojem k snižování chudoby a zábrany sociálního vyloučení. Koncept minimálního příjmu
dává lidem žijícím v chudobě šanci na důstojný život. Vychází z předpokladu vytvoření evropského
rámce, k němuž směřuje projekt EMIN. EAPN ČR bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních
věcí, Michaelu Marksovou, zda se připojí k postupným krokům při zavádění schématu minimálního
příjmu. Paralelně povede diskusi s odborníky na identifikaci a stanovení kritérií pro minimální příjem.
Dokončí národní zprávu – analýzu schématu minimálního příjmu a doplní ji o výstupy z konference.

Připomínáme, že si Zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete samy pro sebe objednat
(zdarma) pro doručování elektronicky, a to na adrese zpravodaj@csz.cz
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2. ročník Kongresu žen (20. 6. 2015 – Praha)
V médiích chybí expertky a ženy ve vedoucích pozicích, naopak přebývá genderových stereotypů
www.kongreszen.cz
Přes 80 žen z médií, neziskového sektoru, marketingu a byznysu se sešlo
v Praze a v Brně, aby společně diskutovaly o situaci žen v českých
médiích. V rámci příprav Kongresu žen s tématem „Ženy a média“ se
shodly na opatřeních, která mohou změnit české mediální prostředí.
Například začít oceňovat místo mládí a krásy, nadhled a zkušenost
starších žen – novinářek, umožnit jim být matkami a zároveň špičkovými
expertkami a přinést příběhy konkrétních žen, které se dokázaly prosadit.
Přípravy druhého ročníku Kongresu žen odstartovala dvě síťovací setkání v pražském Impact Hubu a
brněnské Otevřené zahradě. Celodenní debaty u "kavárenských" stolů ukázaly, že ženy nejen z médií mají
co říct, i přesto, že se jich často nikdo neptá. Pod vedením facilitátorek a facillitátora sdílely své osobní
zkušenosti a shodly se na tom, co je potřeba v českých médiích změnit.
Kongres žen by měl zvýšit počet expertek v médiích
Ženy jsou v českých médiích prezentovány stereotypně na základě svého vzhledu, mateřství a péče o
rodinu nebo schopnosti skloubit osobní a pracovní život. Vzhled je pro kariéru a život ženy podobně
určující, jako je u muže vzdělání a zkušenosti. V zahraničních médiích je vyšší věk u žen považován za
přednost, protože vytváří dojem serióznosti a důvěryhodnosti. Stejně tak v roli expertek z různých oblastí
se i ve zpravodajství objevují ženy minimálně. Kongres žen by proto měl novinářkám/novinářům
nabídnout seznam odbornic, které mohou poskytnout relevantní analýzy k aktuálním tématům.
Připravit "desatero" zahrnující genderově sensitivní žurnalistiku
Česká média zobrazují ženy ve stereotypních rolích a stejně tak o ženách referují. V České republice není
genderově senzitivní publicistika součástí vzdělávání žurnalistů a žurnalistek, a proto by měl Kongres žen
alespoň zapojit do tématu studenty a studentky příslušných vysokých škol a sestavit "desatero" genderové
žurnalistiky. Vznikla by tak metodika zacílená na mediální praxi, tedy pro redaktorky, redaktory,
šéfredaktory, editory...
Otevřít debatu o možnostech slaďování osobního a pracovního života novinářek a novinářů
Česká společnost vnímá všechny ženy primárně jako budoucí matky. Pro redaktorky a moderátorky po
mateřské dovolené je ale velmi obtížné vrátit se na původní pracovní pozici, protože prakticky neexistují
flexibilní úvazky nebo firemní školky. Některé ženy tato situace staví před absurdní volbu mezi kariérou a
mateřstvím. Kromě prosazení nástrojů slaďování pracovního a osobního života by i v mediálním prostředí
pomohla podpora mužů na rodičovské dovolené.
Zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích v médiích
V českých médiích pracuje na pozici šéfredaktorek, editorek nebo programových ředitelek minimum žen.
Kongres žen by měl navrhnout navýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích v médiích prostřednictvím
kvót a zároveň poukázat na nerovnosti platů mezi ženami a muži v médiích. Takové změny totiž přinesou
i změnu obsahu. Kongres žen by měl představit příběhy žen, které se dokázaly i za stávající situace v
médiích prosadit a podpořit je.
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Přípravy Kongresu žen pokračují dvěma expertními kulatými stoly, které se uskuteční v lednu a únoru
2015 a zaměří se na témata: gender a reklama a zastoupení žen ve vedení médií.
Kongres žen 2015 se uskuteční pod záštitou České ženské lobby a s podporou
Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.
Druhý ročník Kongresu žen se uskuteční 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech a
přiveze do Česka významné osobnosti zahraniční žurnalistiky a experty na světová média. Rozmanitý
program kongresu bude rozložen do seminářů a panelových diskusí k tématu ženy a média (ženy a
sexismus v médiích, ženy a sociální média, ženská témata v médiích, ženy v rozhodovacích pozicích v
médiích) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností žen (např. mentoring, rétorika,
prezentační dovednosti, základy mediální sebeprezentace). Součástí Kongresu žen bude i veletrh
organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen v České republice.

„Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení
vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia,
rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme
(že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc
obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku
1992
rozvíjí
hodnoty
otevřené
společnosti
a
demokracie
v
České
republice.“

Zuzana Rejchová
Kongres žen, o.s.
Za český svaz žen počítáme s aktivní účastí, včetně účasti na veletrhu organizací – minimálně
v tom rozsahu, jako u prvního ročníku. Vynasnažíme se také podpořit aktivní / plnohodnotnou účast
našich členek ze vzdálenějších regionů. Budeme informovat po Novém roce.

BLOG na adrese www.rovnesance.cz
je konečně zprovozněn, i když stále v plenkách. Hledáme do svých řad autorky – bloggerky!
A témata? Rovné příležitosti v nejširším významu slova, postavení žen, sociální / lidská práva ...
Zájemkyně pište na predsedkyne@csz.cz
Pro zájemkyně o pravidelnější přispívání podle potřeby uspořádáme společný seminář, aby
uměly redakční systém našeho blogu používat. 
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Příběh odjinud
Mateřství v Česku a Kazachstánu
Jmenuji se Mariya Drozdova a narodila jsem se
v Kazachstánu. Když mi bylo 26 let, rozhodla jsem se
společně se svým manželem opustit svou rodnou zem a
přestěhovat se do České republiky. Důvodů bylo několik.
Například to, že v Almatě, odkud pocházím, je pro lidi
mnohem důležitější, jak jste oblečeni, než kdo jste. Byla
to také nespokojenost s kazašskou vládou, která nemyslí
na obyvatele. Korupce pronikla hluboko do všech oblastí
života, dokonce i do škol. Některé oblíbené školy
nepřijmou děti bez úplatku tisíc až pět tisíc dolarů.
Nedokázala jsem si v Kazachstánu představit budoucnost
svou a svých dětí, které jsem samozřejmě chtěla mít.
V září 2008 jsme proto s manželem přijeli do Česka a přesně rok na to se nám narodil chlapec. Teď je mu
pět let, chodí do české školky a mluví rusky i česky. A mě některé věci v Česku stále nepřestávají
udivovat. Například dětská hřiště, která jsou prostě všude. V Praze 11, kde jsme bydleli, jich je osmdesát
pět. Naproti tomu v Kazachstánu bývá v blízkosti obytných domů zpravidla jedna železná skluzavka, na
které je vrstva prachu, protože stojí na suché zemi. Ještě se k ní někdy může přidat železná hrazda a
houpačka – také železná. Nic jako oplocené hřiště přitom neexistuje.
Mnohem jednodušší je v Česku i taková základní věc jako jízda s kočárkem. V Kazachstánu matky
s dětmi nemohou jezdit veřejnou dopravou, protože to je prostě nemožné. Neexistují žádné nízkopodlažní
autobusy. A do banky nebo na úřad vás s kočárkem nepustí. Ani restaurace a veřejná místa celkově nejsou
v Kazachstánu přizpůsobena pro malé děti. To v Česku vidím v každém obchodním centru dětský koutek
a v kavárnách je také vždy dostatek židliček pro děti, nebo dokonce celý koutek s hračkami.
Velký výběr mají děti i co se výuky a zábavy týče. Ve standardní české školce mohou chodit na spoustu
různých kroužků – angličtinu, hraní na flétnu, keramiku, jógu, plavání, fotbal a tak dále. Jedinou věc,
kterou učí ve školkách děti v mé rodné zemi, je státní hymna Kazašské republiky. Nikdy také nemáme
problém s plány na víkend. Představení na zámcích, loutkové nebo dětské divadlo, sportovní zábavy a
mnoho dalších akcí speciálně pro děti nám nedává šanci se nudit. V Kazachstánu se toho bohužel děje pro
děti velmi málo. V Almatě je cirkus, ale kdo by do něj chodil každý víkend.
Vzhledem k tomu všemu jsem ráda, že vychovávám dítě v Česku. I když bez trvalého pobytu nejde
zdaleka všechno hladce. Za zdravotní pojištění syna platíme ročně 18 tisíc korun a pro prodloužení
dlouhodobého pobytu musíme koupit pojištění na dva roky. Navzdory všem obtížím, které může migrant
prožívat, ale nechceme zpět do Kazachstánu. Miluji svou zemi, ale žít tam, založit rodinu a vychovávat
děti by pro mě bylo těžké. K mé velké lítosti je pro mě lepší být cizincem v Česku než občanem
v Kazachstánu.
Autorka: Mariya Drozdova
Jmenuji se Mariya Drozdova, je mi 32 let. Mam vysokoškolské vzdělaní v oboru mezinárodní
žurnalistiky. Narodila jsem se v Almaty (Kazachstán), bydlím v Praze 6 let. Pracuji v mezinárodní
korporaci jako redaktorka webových stránek. Mam blog o České republice v ruském jazyce
www.cheshka.com
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Rok 2015 – 20 let od Pekingu
V roce 2015 mezinárodní společenství oslaví 20. výročí Pekingské akční platformy. Evropská unie v
nadcházejícím roce přijme novou Strategii rovnosti žen a mužů, která bude sloužit jako rámec pro
posilování postavení žen v nadcházejících pěti letech. Evropská ženská lobby v příštím roce oslaví své
vlastní 25. narozeniny a k té příležitosti vydala inspirativní kalendář, v němž každý měsíc věnuje jednomu
požadavku, který je nutné prosazovat.
První pololetí 2015:

Únor: Za paritní
Leden: Za

zastoupení žen na všech
úrovních rozhodování

ekonomickou
nezávislost žen jako
základ všech práv

Březen: Za
udržitelnou a silnou
architekturu EU pro
ženská práva a
genderovou rovnost

Květen: Za „zrcadlo“ …
Duben: Za holistický
přístup k nejvyšší úrovni
zabezpečení a zdraví pro
všechny

a spravedlivé a rovné
zastoupení žen v médiích v
Evropě

Červen: Za uznání žen
jako aktérek změn
k udržitelnějšímu světu,
v jehož středu jsou lidé

V příštím vydání Zpravodaje přineseme informace jak z Evropské ženské lobby a z jejích nedávných
zasedání v Lisabonu a Bruselu, tak z České ženské lobby.
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