Zpravodaj Českého svazu žen z.s. – zima – 9/2017

zpravodaj@csz.cz

Předsjezdový (1.)

Obsah
Úvodem ................................................................................................................................................................................................... 1
Sjezd 2017............................................................................................................................................................................................. 2
Klíč pro stanovení delegátek sjezdu ČSŽ 2017 ................................................................................ 2
Připomínáme: Pracovní komise k přípravě sjezdu ČSŽ ................................................................... 3
Pokyny a dotazníky ....................................................................................................................... 3
Náležitosti zápisů ze shromáždění členek ZO, okresních a krajských konferencí.............................. 3
Pokyny pro výběr kandidátek do funkcí v ústředních orgánech Českého svazu žen ......................... 4
Programová orientace 2018 – 2022 (návrh) ................................................................................. 5
Členské příspěvky – návrhy variant pro období let 2018 - 2022 .................................................. 14
Co Český svaz žen nabízí svým organizačním jednotkám a členkám .............................................. 15

Úvodem
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Sjezd 2017
Klíč pro stanovení delegátek sjezdu ČSŽ 2017
Zpřesnění dle stavu členské základny k 31.12.2016
Jak jsme uvedly minule, s ohledem na změny proporcí členské základny, snižování počtu členek v
některých okresech, významný počet okresů, které mají jen 3 ZO (v případě, že se 1 ZO zruší, přestávají
jako okres existovat) a dále vzhledem ke skutečnosti, že některé ZO spadají přímo pod krajské organizace
a nemají tedy nad sebou okresní organizaci, jsme došly k závěru, že bude vhodné jednak přistoupit
ke změně některých článků Stanov a jednak navrhnout klíč pro stanovení delegátek sjezdu na základě
velikosti členské základny v kraji (dle počtu členek k 31.12.2016). To zajistí i lepší proporčnost v
zastoupení regionů. Na listopadovém ústředním shromáždění jsme předložily 3 varianty (včetně
stávajícího stavu ve variantě 1, který má ale v současnosti řadu úskalí, jak vyplývá z výše uvedeného), a
odpovídající nutné změny ve Stanovách.
Zvítězila varianta třetí, která představuje změnu klíče pro určení delegátek sjezdu a členek
oprávněných na sjezdu hlasovat takto:

Počet delegátek sjezdu se určuje podle počtu členek v kraji tak, že každých
započatých 200 členek kraje zastupuje 1 delegátka, přičemž právo účastnit se sjezdu a
hlasovat na něm se dále přiznává (vedle členek ÚRŽ, jimž již náleží) také
předsedkyním KRŽ.

Na základě aktualizovaného stavu členské základny je počet delegátek sjezdu 2017:
KRAJ
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

Počet členek v
kraji
2 102
554
203
536
206
905
703
300
1 378
124
1 482
440
1 684
1 153

Počet delegátek za
členka ÚRŽ,
kraj
předsedkyně kraje
11
3
2
3
2
5
4
2
7
1
8
3
9
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (2)
1 (2)
2

Celkem delegátek
13
5
4
5
4
7
6
4
9
3
10
4
10
8
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Připomínáme: Pracovní komise k přípravě sjezdu ČSŽ
Pro nadcházející sjezd zachováváme standardní okruh pracovních komisí, a sice:
- Komise pro Programovou orientaci
- Komise ekonomická
- Komise pro Stanovy ČSŽ
(Pozn.: Nové stanovy nebudeme připravovat, ale může se vyskytnout potřeba dílčích úprav, lepší sladění
Stanov s potřebami regionů apod., a proto jsme tuto komisi zachovaly.)
- Komise personální
- Komise pro organizaci sjezdu
Členky komisí budou tvořit jednak členky komisí ÚRŽ a jednak budou doplněny o členky ČSŽ z regionů.
Návrhy na členky pracovních komisí k přípravě sjezdu oznamte prosím i s jejich kontaktními údaji
do 31. 3. 2017 na ústředí ČSŽ (komise: programová, personální, ekonomická, organizační, pro Stanovy)
elektronicky na adresu reditelka@csz.cz; nebo poštou na adresu: Český svaz žen z.s. Ostrovského 253/3,
150 00 Praha 5

Pokyny a dotazníky
Náležitosti zápisů ze shromáždění členek ZO, okresních a krajských konferencí
1) Jednání ZO, okresních a krajských orgánů ČSŽ je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna
alespoň jedna třetina všech oprávněných členek.
2) Orgán při svém zasedání zvolí předsedající pověřenou řízením schůze / konference a
zapisovatelku. Zapisovatelka pořídí a předsedající potvrdí prezenční listinu podepsanou přítomnými
členkami a zápis z jednání, která bude obsahovat především:
a.
b.
c.
d.

program jednání,
protokol / záznam o provedených volbách a hlasováních,
doslovný přepis usnesení,
a další skutečnosti, které byly projednávány (zejména návrh nové Programové orientace, výše
členských příspěvků ad.)

Ze zápisu musí být patrné: kdo zasedání svolal a jak, kdy a s jakým
programem se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další
činovnice byly případně zvoleny (např. mandátová, návrhová komise),
jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
Pro účely připomínek k návrhu Programové orientace a výši
členských příspěvků prosíme využít přiložené dotazníky (str. )

Všechny formuláře,
dotazníky jsou také
k dispozici ke stažení
v elektronické podobě na
adrese:

www.csz.cz/sjezd

Pro kandidátky / zvolené členky do svazových orgánů prosím využijte
dotazníky.
Poznámka: aktuálně je text v připomínkování právníků!!!!
~3~

Pokyny pro výběr kandidátek do funkcí v ústředních orgánech Českého svazu žen
(Určeno členkám základních organizací, okresních a krajských rad (ZO, ORŽ, KRŽ)
Počet členek ÚRŽ – 16 (tj. 14 členek z jednotlivých krajů, 1 členka zvolená do funkce předsedkyně ČSŽ,
předsedkyně správní rady Nadace žena /později nadačního Fondu (v přípravě))
1) Podmínky pro návrh členky na kandidátku do ÚRŽ:
a) členství v ČSŽ
b) zkušenosti z funkcí v ČSŽ – v ZO, případně výše
c) profesní zaměření
2) Podmínky pro návrh kandidátky na funkci předsedkyně ČSŽ:
a) členství v ČSŽ
b) zkušenosti z funkcí v ČSŽ (případně i v jiných organizacích)
c) vzdělání
d) znalost cizího jazyka (nejlépe angličtina)
e) komunikativnost, bezúhonnost
3) Podmínky pro návrh kandidátky na funkci členky ÚRK (Ústřední revizní komise ČSŽ)
a) členství v ČSŽ
b) ekonomické vzdělání
c) praxe v ekonomice
4) Písemný návrh na kandidátku by měl obsahovat následující údaje:
- jméno, věk, bydliště kandidátky, spojení: telefon, mail
- členství v ČSŽ (od kdy)
- funkce v ČSŽ (případně jiné)
- profese
- obor nebo zaměření, ve kterém by mohla pracovat v ÚRŽ
- znalost cizích jazyků – aktivně, pasivně
- kdo návrh podává (jméno, označení orgánu, razítko)
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Programová orientace 2018 – 2022 (návrh)
Pracovní dokument – teze k diskusi v členské základně
Úvodem
Programová orientace Českého svazu žen (ČSŽ) pro období let 2018 – 2022 představuje vytýčení priorit
a hlavních cílů, kterých chce organizace v nadcházejícím období dosáhnout a jež by měly vést k jejímu co
nejkvalitnějšímu a komplexnímu rozvoji, upevnění pozice na veřejnosti a posílení působnosti pro
naplňování lidských práv a demokracie, tak jak k tomu byla v historii vedena. Tímto přístupem hodlá ČSŽ
být plnohodnotným partnerem státní správy a samosprávy na všech úrovních, stejně jako dalších aktérů
působících ve vytýčených oblastech.
Programová orientace ČSŽ vychází ze základních dokumentů přijatých mezinárodním ženským hnutím
včetně dokumentů, k nimž se přihlásila Česká republika.
Komentář k původně plánovaným pracovním skupinám v 2013 - 2017:
Vzhledem k tomu, že v současném období ČSŽ řešilo významné změny v souvislosti s novým
občanským zákoníkem, což zatěžovalo a stále ještě zatěžuje jak hlavní spolek, tak většinu našich
organizačních jednotek, nebylo z kapacitních důvodů možné realizovat záměr vzniku tematicky
zaměřených pracovních skupin z členské základny.
Témata řešená na centrální úrovni tak byla diskutována tradičně na úrovni ÚRŽ, porad vedoucích
krajských středisek, ad hoc konzultací s jednotlivými členkami a dále ve spolupráci s dalšími
neziskovými organizacemi, s Českou ženskou lobby (ČŽL), jíž jsme členskou organizací, a které
jsme jako organizace v období od dubna 2014 – do června 2016 předsedaly; a dále také s Evropskou
ženskou lobby na mezinárodní úrovni (tedy mimo jiné).
Pro 2018 - 2022
Bylo by ale vhodné, aby v nadcházejícím období se záměr uskutečnil a aby poradní orgány (tematicky
zaměřené komise či pracovní skupiny) z členské základny vznikly a aby členky, které o to mají zájem,
měly možnost se zapojovat i do „lobbovacích“ aktivit na centrální úrovni – pomohly identifikovat
palčivá témata, formulovat společná stanoviska směrem ke státní správě a obecně se zapojovat do
aktivit směřujících k prosazování žádoucích / potřebných změn.
____________________________________________________________________________
Prosíme proto – věnujte pozornost přiloženému dotazníku (strana
dalších nápadů / podnětů jej i vyplňte. Děkujeme!

) a v případě zájmu,

Na základě připomínek a podnětů z členské základny bude Programová orientace
finalizována a připravena pro diskusi a schválení na sjezdu 2017.
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Hlavní programové cíle ČSŽ 2018 – 2022: návrh

1. Důstojnost a integrita žen (a mužů)

Komentář k tématu:
V roce 2015 – 2016 jsme se spolu s partnerskými organizacemi (zejm. ČŽL, Amnesty International ad.)
intenzivně věnovaly kampani za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy (Úmluva Rady Evropy o prevenci a
potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – viz informace na našem webu www.rovnesance.cz) a
osvětovým aktivitám zaměřeným na problém násilí na ženách, seniorech, domácího násilí, sexismu apod.


V květnu 2016 Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala: k tomu, aby úmluva u nás
začala platit, zbývá ještě ratifikace

V roce 2017 budeme v kampani tedy pokračovat, a to za ratifikaci Úmluvy, a dále společně
s Českou ženskou lobby a Evropskou ženskou lobby za přijetí Úmluvy na úrovni Evropské unie.
Od roku 2014 jsme se spolu s ČŽL zasazovaly o to, aby nebyl přijat zákon, kterým by se prostituce stala
běžnou živností a aby Česká republika směřovala k tzv. severskému modelu (v souladu s principy
lidských práv a důstojnosti žen), a to v souladu s doporučením Evropského parlamentu a politikou
Evropské ženské lobby. (viz stručná informace na str. )


Zákon nebyl přijat, tzv. severský model zatím ale také ne (klade totiž nároky na sociální politiku
státu a integrační / pomocné programy pro ženy, boj proti obchodování s lidmi apod.)

NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
1. Istanbulská úmluva: její přijetí Českou republikou (ratifikace) a její důsledné uplatňování v praxi
2. Domácí násilí a násilí na seniorkách / seniorech
3. Sexuální násilí na ženách a další formy násilí (vč. nových forem násilí ve veřejném prostoru –
kyberšikana, stalking), vč. násilí na zranitelných skupinách osob (ženy bez domova, migrantky,
ženy sociálně slabé / ohrožené prostitucí)
4. Sexismus v běžném životě i v médiích (a tedy ve společnosti)
Cíle:





Ratifikace Istanbulské úmluvy Českou republikou a přijetí této úmluvy na úrovni Evropské unie
(ve spolupráci s ČŽL a Evropskou ženskou lobby);
Zlepšit informovanost společnosti o problému násilí na ženách a seniorech a dopadech na jejich
životy i společnosti jako celek;
Zlepšit informovanost společnosti o problému sexismu a dopadech na životy žen i společnosti
jako celek;
Přispět ke snižování tolerance ve společnosti vůči těmto jevům a k jejich potírání.
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2. Sociální postavení žen

Komentář k tématu:
V tomto období se ČSŽ spolu s partnerskými organizacemi zasazuje např. za přijetí zákona o
sociálním bydlení, za zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny / děti (právní nárok na místo v mateřské
škole, dětské skupiny apod.), za přijetí zákona o náhradním výživném ad. V rámci ČŽL jsme sledovaly
i politické diskuse kolem důchodové reformy a měly svou zástupky v pracovní skupině vlády pro
důchodovou reformu – ovšem to byl nesmírně složitý proces jdoucí nad kapacity jediné organizace,
protože se v něm potkávalo příliš mnoho protichůdných zájmů a vlivových skupin.
ČSŽ také okrajově spolupracoval s organizací propagující v ČR tzv. základního nepodmíněného
příjmu (nebo také všeobecný základní příjem), což je téma, které se uvnitř organizace zatím
nediskutovalo, nicméně s ohledem na proměňující se trh práce, nástup nových technologií se tématu
věnuje stále více ekonomů a v některých evropských zemích (regionech) je model pilotně testován; v ČR
se toto téma začíná v poslední době objevovat stále častěji – je otázkou, zda bychom toto téma měly do
našich diskusí také zahrnout. Informace: www.vseobecnyzakladniprijem.cz/ (stručná informace viz str.
)
V souvislosti s kampaní za přijetí Istanbulské úmluvy jsme navázaly spolupráci s organizací, která
pracuje s ženami bez domova v Praze („Jako doma“) – zpracovaly pro nás příspěvek do sborníku
k Istanbulské úmluvě, který jsme v březnu 2016 vydaly a jejich terénní pracovnice (a žena bez domova)
se také zúčastnila křtu sborníku a besedy u příležitosti MDŽ.

NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
Postavení žen v důchodovém věku (příjmová nerovnost, ohrožení chudobou ve stáří);
Postavení samoživitelek a vícečetných rodin (ohrožení chudobou);
Služby pro rodiny (děti, seniory, nemocné / zdravotně postižené osoby) a jejich dostupnost;
Ohrožené skupiny žen / ženy sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (typicky
ženy bez domova, ženy s dětmi v azylových domech, samoživitelky apod.);
5. Základní nepodmíněný příjem.
1.
2.
3.
4.

Cíle:





Sledovat související legislativu / legislativní změny a jejich dopady na ženy a eliminovat možné
negativní dopady (a tedy přispět ke zlepšení sociálního postavení žen / rodin);
Ve spolupráci s ČŽL a Evropskou ženskou lobby prosazovat potřebné změny a opatření na úrovni
EU;
Iniciovat intenzivnější diskusi k základnímu nepodmíněnému příjmu a zlepšit informovanost o
jeho principech;
Zvýšit povědomí společnosti o jevu a dopadech „feminizace chudoby“ (celosvětový trend
zvyšujícího se podílu a převahy chudoby mezi ženami ve srovnání s muži z důvodu dlouhodobých
rozdílů v příjmech, snížení příležitostí na trhu práce s dopady na příjmy i v důchodu – často z
důvodu dlouhodobé péče o rodinné příslušníky, samoživitelství apod.).
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3. Ženy na trhu práce a ve veřejném životě

Komentář k tématu:
ČSŽ se tématu postavení / uplatnění žen na trhu práce standardně věnuje celá léta, na centrální i
regionální úrovni realizoval řadu projektů, včetně poradenských center pro ženy – v současnosti z nich
zůstává Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s, jehož jsme zřizovatelem. Jedním z témat je
tradičně oblast slaďování profesního a rodinného života.
Co se týče zapojení žen ve veřejném / politickém životě, ČSŽ např. podporuje naše členky
kandidující ve volbách, v minulých letech z iniciativy členek ČSŽ vznikla i nezávislá místní / komunální
hnutí žen.
Na úrovni legislativy / politik státu některá témata sledujeme v rámci České ženské lobby (aktuálně
např. navrhované změny v zákoníku práce s ohledem na flexibilní formy práce – regulace práce
z domova, která je kritizovaná jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci). A dále je řešíme na úrovni Rady
vlády pro rovnost žen a mužů (stejně jako některá další témata uvedena v bodech 1 a 2 tohoto
dokumentu)
Projektové možnosti jsou v současnosti poměrně problematické, nicméně pro rok 2017 - 2018 jsme
partnery v projektu organizace Fórum 50% “Zapojte se!”, který má za cíl zvýšit motivaci a možnosti žen
ohrožených na trhu práce (matek malých dětí a žen ve věku 55+) k zapojení do veřejného života komunální politiky a občanského sektoru. A také jsme začátkem tohoto roku předložily tříletý partnerský
projekt zaměřený na ohrožené skupiny žen na Vysočině (zatím neznáme výsledek, pokud by byl projekt
schválený, realizace by probíhala cca v období podzim 2017 – 2020).

NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
Ohrožené skupiny žen na trhu práce (matky-samoživitelky, po rodičovské dovolené, ženy v
předdůchodovém věku);
Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
Rozdíly v odměňování mužů a žen (za obdobnou práci / práci obdobné hodnoty a rozsahu);
Genderová segregace trhu práce (tedy stereotypní dělení na mužské a ženské profese, přičemž ty
druhé patří tradičně k těm hůře až nejhůře placeným, což přispívá k vyšší míře chudoby mezi
ženami);
Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
Ženy v politice a jejich podpora.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
Cíle:






Sledovat související legislativu / legislativní změny a jejich dopady na ženy a eliminovat možné
negativní dopady (a tedy přispět ke zlepšení postavení žen na trhu práce);
Ve spolupráci s ČŽL a Evropskou ženskou lobby prosazovat potřebné změny a opatření i na
úrovni EU vč. vybraných a stále neschválených směrnic;
Prosazovat rozšíření nutných služeb pro rodiny - a tedy přispět ke slaďování osobního a
pracovního života;
Přispět k bourání genderových stereotypů – a tedy k postupnému snižování segregace trhu práce
Podporovat i nadále ženy (členky), které chtějí vstoupit do politiky.
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4. Ženy a zdraví (v každém věku)

Komentář k tématu:
Nejvíce aktivit se tradičně odehrává na místní / regionální úrovni, ať již v rámci projektů z Nadace
Žena nebo v rámci vlastních aktivit ZO / krajských organizací v rámci např. víkendů pro ženy.
Na centrální úrovni se jedná zejm. o některá témata, která se řeší společně v rámci České ženské
lobby a na úrovni Rady vlády pro rovnost žen a mužů – v poslední době zejm. oblast porodnictví (tedy
nejen otázka domácích porodů, regulérního profesního uplatnění porodnách asistentek, které za tím,
účelem získaly odpovídající VŠ vzdělání, ale i otázka svobodné a informované volby nastávajících matek
o způsobu vedení porodu a volby místa porodu, dále např. problém nadužívání metod jako Kristellerova
exprese /tlačení na břicho/, nástřih hráze, medikace k nimž se negativně vyjadřují i Světová zdravotnická
organizace; apod.

NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
1.
2.
3.
4.

Reprodukční práva, tedy vč. porodnictví;
Prevence a zdravý životní styl;
Zdraví v seniorském věku;
Péče o nemocného staršího člověka při respektování jeho / její lidské důstojnosti.

Cíle:





Zlepšit informovanost žen o reprodukčních právech;
o Ve spolupráci s dalšími subjekty zlepšit vymahatelnost kompenzací při jejich porušování;
Zlepšit informovanost žen (členek) o nástrojích prevence, zdravém životním stylu, udržování
zdraví a aktivního života do seniorského věku;
Zlepšit postavení seniorů odkázaných na institucionální zdravotní péči.
Přispět ke snižování ageismu ve společnosti (myšleno: bojovat proti stereotypizaci / diskriminaci
lidí na základě věku - může se jednat o předsudky vůči starším osobám, snižování jejich lidské
důstojnosti apod., ageismus se týká i mladých osob, nicméně nejčastěji se o něm hovoří v
souvislosti se staršími osobami) - mohlo a patrně i mělo by být naším průřezovým tématem!
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5. Ženy ve venkovském prostoru

Komentář k tématu:
Významná část naší členské základny žije ve venkovských oblastech / menších obcích a všechny
víme, co to obnáší – horší přístup k zaměstnání, různým službám vč. zdravotní péči či vzdělávání,
omezenou dopravní obslužnost apod. Pro rok 2016 jsme podaly projekt k Úřadu vlády, jehož součástí
bylo místní „sociologické“ šetření zaměřené na dostupnost některých služeb pro ženy, bohužel ale projekt
nebyl úspěšný (málo peněz, hodně žadatelů).
Nicméně, za ČSŽ alespoň předsedkyně zpracovala toto téma (tedy mimo jiné) do Stínové zprávy,
kterou koncem roku 2015 vydala Česká ženská lobby pro zasedání Výboru OSN CEDAW, které
proběhlo v Ženevě v únoru 2016. ČR se totiž v posledních letech tomuto tématu nijak zvlášť nevěnuje.

NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
1.
2.
3.

Dostupnost služeb (vč. kultury) a zaměstnání;
Dopravní obslužnost a dopady na přístup ke službám, možnostem zaměstnanosti se zřetelem zejm.
k postavení / situaci žen;
Role žen ve venkovském prostoru při zajištění kulturních, společenských potřeb na místní /
regionální úrovni.

Cíle:





Zviditelnit téma na veřejnosti;
Iniciovat sociologická šetření na vybraná témata / problémové oblasti;
Vrátit téma postavení / situace žen ve venkovském prostoru do centra zájmu vlády ČR (v
prioritách zaměřených na rovné příležitost postavení „venkovských žen“ chybí);
Zviditelnit aktivity i naší organizace na místní úrovni.
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6. Ženy a kultura, tradice, životní prostředí, spolkový život

Komentář k tématu:
Zde je naše organizace tradičně doma, a to jak na místní, tak na regionální úrovni a patrně k tomu není
nutné dalších komentářů.
NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
1. Udržování a rozvoj kulturní / řemeslných tradic, postupů a tradičních rukodělných / uměleckých
dovedností;
2. Podpora a rozvoj spolkového života na místní / regionální úrovni;
3. Spolupráce na místní úrovni za účelem rozvoje kulturní života, zlepšení životního prostředí a
udržování tradic.
Cíle:




Rozvoj, sdílení a předávání našeho kulturního dědictví;
Zapojení žen a rozvoj spolkového života na místní i regionální úrovni;
Zviditelnění / propagace aktivit ČSŽ realizovaných na místní / regionální úrovni.

7. Ženy v globalizovaném světě – mezinárodní solidarita žen

Komentář k tématu:
K tomuto tématu jsme se dostaly zejména v roce 2015 a 2016 díky informační kampani k Istanbulské
úmluvě, kdy tato úmluva v několika článcích myslí na ženy-migrantky / azylantky a jejich specifické
problémy – včetně zvýšeného ohrožení sexuálním násilí, prostitucí, obchodování s lidmi apod. Dále
Istanbulská úmluva myslí i na zákaz tzv. tradičních a nežádoucích praktik, které jsou omlouvány /
zdůvodňovány kulturou či tradicemi – typicky nucené sňatky, sňatky nezletilých dívek, vraždy „ze cti“,
tzv. ženská obřízka apod. Tato témata jsou o to aktuálnější, že Evropa čelí zvýšené migrační vlně a i
v naší členské základně zaznívají nejrůznější obavy z možných dopadů. Navíc v rámci některých besed,
které jsme měly k této Úmluvě, zaznělo i přání o „migraci“ více diskutovat.
Dále se nám velmi často naskýtá možnost připojit se například k podpoře konkrétních žen –
aktivistek v rámci mezinárodních kampaní vedených či iniciovaných mezinárodními organizacemi typu
Equality Now, Amnesty International ad.
Proto předkládáme návrh na patrně zcela nové téma. Navíc máme předschválený projekt z Úřadu vlády
pro rok 2017, který nám umožní se na některé související problémové oblasti zaměřit již letos a vydat
k tomuto tématu druhou část sborníku.
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NAVRHOVANÉ tématické oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
Cíle:




Genderové aspekty migrace (tedy ženy-migrantky / azylantky a jejich postavení / ohrožení v
procesu migrace);
Násilí na ženách (vč. omezení práv žen z důvodu „tradic“ či kultury) a evropské integrační
politiky / nástroje vč.právních;
Integrační politika ČR, role nevládních organizací;
Istanbulská úmluva a další právní nástroje na eliminaci nežádoucích praktik z důvodu tradic /
kultury;
Mezinárodní solidarita žen – kampaně na podporu např. vězněných žen-aktivistek.
Zvýšit informovanost v členské základně i na veřejnosti o souvisejících tématech;
Zapojit se (více) do spolupráce s organizacemi, které se těmto tématům věnují (např.: Evropská
ženská lobby, Organizace pro migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s
migranty);
Zapojit se systematicky do mezinárodních kampaní na podporu konkrétních případů porušování
lidských práv konkrétních žen či skupin (Amnesty International, Equality Now ad.).

Prostředky k naplnění cílů ve výše uvedených oblastech 1 – 7 / obecně
Typy aktivit:





Besedy, kampaně a další osvětové aktivity zaměřené do členské základny i na veřejnost a média;
publikace;
Vzdělávací aktivity;
Šetření – „průzkumy“ (např. o dostupnosti některých služeb ve venkovských oblastech);
Kampaně ve prospěch žen / obětí porušení lidských práv ve světě.

Projektový fundraising pro zajištění tematických projektů umožňující intenzivní / systematickou
práci na celorepublikové případně regionální úrovni,
Kdo (ve spolupráci s kým):
a) Ústředí ČSŽ / hlavní spolek;
b) Pracovní skupiny ČSŽ a komise ;
c) Spolupracující subjekty (ČŽL, Evropská ženská lobby, další neziskové / ženské a lidskoprávní
organizace; Rada vlády pro rovnost žen a mužů);
d) Organizační jednotky ČSŽ zejm. pro aktivity v místě / regionech a podle svých možností a zájmu
(!)
Na koho se aktivity zaměří – samozřejmě v závislosti na tématické oblasti (zejména):
a) Členská základna, veřejnost;
b) Nevládní organizace ČR / mezinárodní;
c) Orgány státní správy, Parlament ČR, instituce EU;
d) Média;
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e) Zaměstnavatelé, sociální partneři.

Český svaz žen bude uvedené cíle prosazovat a naplňovat na všech úrovních, kdy:
Hlavní spolek (tedy ústředí, pracovní skupiny a komise ČSŽ) bude zejména:










prosazovat zájmy a názory členek ČSŽ u státní správy, Parlamentu, Senátu a v dalších institucích,
a to samostatně i ve spolupráci s dalšími aktéry působícími v jednotlivých oblastech;
podílet se na monitorování postavení žen ve společnosti;
pořádat celostátní setkání, semináře, besedy, konference;
organizovat informační kampaně na vybraná témata;
prohlubovat kontakty a spolupráci se státními institucemi, nevládními organizacemi a sítěmi
organizací, se sdělovacími prostředky, a jejich prostřednictvím / ve spolupráci se zasazovat o
systémová řešení v jednotlivých oblastech;
rozvíjet mezinárodní činnost, získávat a přejímat zkušenosti z mezinárodního ženského hnutí a
ženských organizací v jednotlivých zemích s důrazem na EU;
informovat veřejnost o činnosti ČSŽ a problematice žen;
rozvíjet publikační činnost (vydávat zpravodaj ČSŽ Žena třetího tisíciletí, popř. vyvíjet další
publikační činnost, včetně rozvoje webů ČSŽ a sociálních sítí a jejich obsahu);
metodicky vést, řídit a koordinovat činnost organizace.

Krajské organizace budou zejména:
 metodicky vést a koordinovat činnost okresních organizací;
 zajišťovat kontakty s krajskými orgány, institucemi a sdělovacími prostředky;
 zapojovat se do projektů vyhlašovaných kraji;
 vyvíjet poradenskou a informační činnost směrem k členské základně;
 vyvíjet činnost v sociální oblasti (dle potřeby a možností);
 vydávat krajské zpravodaje;
 pořádat společné a výměnné akce společenského a vzdělávacího charakteru.
Okresní organizace budou zejména:
 zajišťovat součinnost se základními organizacemi;
 aktivizovat členskou základnu;
 spolupracovat s regionálními institucemi, médii;
 zabezpečovat kontakt mezi základními organizacemi a krajem;
 pořádat společenské a vzdělávací akce;
 vydávat dle možností okresní zpravodaj.
Základní organizace budou zejména:
 vyvíjet zájmovou činnost a aktivity pro členky i veřejnost;
 prosazovat genderovou rovnost v místě a ve společnosti obecně;
 získávat nové členky;
 spolupracovat s místními organizacemi, správními a samosprávními orgány;
 zviditelňovat svoji činnost mezi občany s využitím sdělovacích prostředků obcí;
 podílet se na činnostech na komunitní úrovni.
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podporovat obslužnost a rozvoj služeb v obcích.

Na všech úrovních pak zejména:
 vycházet ve všech aktivitách z potřeb a zájmů členek;
 realizovat přijatý program;
 hospodařit odpovědně s majetkem ve prospěch organizace;
 získávat finanční prostředky na činnost ze všech dostupných zdrojů.

Příloha – dotazník k vyjádření preferencí / zájmu a dalších podnětů – str ….

Členské příspěvky – návrhy variant pro období let 2018 - 2022
V uplynulých letech jsme na úrovni ÚRŽ i ústředního shromáždění věnovaly poměrně hodně času otázce,
jak se alespoň trochu přiblížit ideálu téměř vyrovnaného rozpočtu. Není žádným tajemstvím, že celá léta
(počítáno zpět od roku 1992) hospodaří organizace s průměrným ročním schodkem - 5,5 milionu Kč a je
zřejmé, že donekonečna tímto způsobem fungovat nelze. Externí zdroje příjmů typu projekty (tedy granty
a dotace na projektové činnosti) jsou rozhodně důležité pro rozšíření a prohloubení aktivit organizace, ale
problém s ročními schodky neřeší a nikdy v minulosti ani neřešil, protože získané prostředky jsou
využitelné výhradně na realizaci konkrétního projektu, nikoliv na zabezpečení chodu organizace. To
ostatně dokládají i projekty předchozího období, kdy byly realizovány projekty o velkém objemu peněz,
ale na průměrných ročních schodcích organizace se to neprojevilo (tedy i v té době měla organizace
každoročně několikamilionové schodky). Důvod je jednoduchý – vlastní fungování si spolek musí zajistit
z vlastních zdrojů.
Nezbývá tak, než se stejně jako všechny ostatní neziskové subjekty zaměřit na vnitřní zdroje příjmů v
organizaci, tedy konkrétně na členské příspěvky. Když nepočítáme náklady na správu objektů/majetku,
tvoří průměrné roční náklady organizace (tzv. nezdaňované) něco přes 6 milionů. Z toho činí provoz
krajských středisek zhruba polovinu a druhou polovinu celosvazové náklady (tedy náklady fakticky
zabezpečující chod celé organizace / ekonomiku organizace, statutární odpovědnosti/povinnosti vůči
orgánům státní správy, právní služby, náklady spojené s organizací společných setkání typu ústřední
shromáždění a sjezd, komunikací napříč svazem ad.).
Na samém počátku diskusí ohledně příjmů a výdajů organizace (tedy na a po sjezdu 2007) jsme se
především zaměřovaly na oblast úspor. Pravdou ale je, že je výdajová stránka „očesaná“ až na dřeň v tom
smyslu, že jsme v mnohém překonaly i předpoklady sjezdu z roku 2007, který mimo jiné nemohl
předpokládat vývoj nadcházejících let, zejména co do hospodářské recese (2008 – 2014), která s
příjmovou stránkou organizace doslova zamávala. Navíc bez ohledu na zdražování držíme výdaje již
několik let na srovnatelné úrovni, dokonce jsme snížily i počet zaměstnanců v Praze (při zachování mezd
na úrovni předchozích let) pod hranici, kterou i předminulý sjezd označil za hranici, kdy hrozí ochromení
chodu organizace.
Závěry jsem opakovaně prezentovala od roku 2009 na ústředních shromážděních a mohu i nyní jen
zopakovat: pokud organizace bude i nadále fungovat podle dosavadního modelu a nezvýší příjmy, její
zainvestované finanční prostředky (tzv. portfolio) budou v nadcházejících letech vyčerpány (z majetku
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zůstanou samozřejmě domy, v nichž dnes leží nejvyšší podíl našeho majetku), tedy pokud nedojde k jiným
nepříznivým událostem, které by propad uspíšily.
Je jasné a logické, že jediným dalším zdrojem příjmů, který se nabízí, jsou členské příspěvky.
Ekonomická komise pro přípravu sjezdu zvažovala několik variant, ale při zohlednění neformálních
diskusí, které průběžně probíhají, nakonec opět navrhujeme pro celosvazovou diskusi jen 2 varianty, kdy
obě i nadále pracují s nízkou úrovní ročních členských příspěvků (myšleno v porovnání s jinými
neziskovými organizacemi), problém sice výrazně neřeší, ale přispěly by lépe k financování provozu
krajských středisek.
Varianta 1: 100 Kč / rok
Varianta 2: 200 Kč / rok
S tím, že dvě třetiny členského příspěvku půjdou na provoz krajských středisek, jedna třetina pak je
určena jako příspěvek na okresní organizace (zejména zajištění okresních shromáždění/konferencí).
Viz dotazník na str.

Co Český svaz žen nabízí svým organizačním jednotkám a členkám
Struktura ČSŽ:
Hlavní spolek – ústředí ČSŽ v Praze
Krajské organizace (pobočné spolky)
Okresní organizace
Základní organizace

1)
2)
3)
4)

Okresní organizace a Základní organizace (ZO) mohou být pobočnými spolky s vlastním IČ, případně
mohou zůstat organizačními jednotkami nezapsanými ve veřejném rejstříku, a pak spadají pod nejbližší
pobočný spolek (typicky příslušnou Krajskou organizaci nebo Okresní organizaci, pokud je pobočným
spolkem).
Základní povinnosti ZO (a členek):
Základní členský příspěvek členky je aktuálně 50 Kč / 1 rok (je určen jako příspěvek na administrativu
příslušné Okresní a Krajské organizace)
Základní organizace má za povinnost zejména:





vést jednoduché účetnictví (pokladnu, peněžní deník, a to i v případě, kdy není běžný účet);
vést evidenci členek (vč. kontaktních údajů a data narození),
1 x ročně nahlásit aktuální počet členek (prostřednictvím Okresní organizace),
1 x ročně odvést členské příspěvky na Okresní organizaci.

V případě, že chce být ZO zapsána v rejstříku jako pobočný spolek, komunikuje přímo s ústředím
organizace, protože zápis do veřejného rejstříku může zajišťovat jen hlavní spolek (info@csz.cz )
Jinak viz Stanovy (zejm. čl. X)
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Co nabízíme / zajišťujeme:
1) Hlavní spolek:


metodické vedení a poradenství (zejm. vedení účetnictví, inventarizace, právní otázky; dále
např. projekty-dotace/granty), příp. možnosti školení;



zpracování účetní závěrky za celou organizaci (tedy vč.organizačních jednotek), sestavení
daňového přiznání (vyjma pobočných spolků, které mají živnostenské oprávnění a jsou přihlášeny
k místně příslušnému FÚ);



vedení mzdové agendy (proplácení mezd, pokud taková situace u organizační jednotky nastane,
např. v případě projektů / grantů a dotací);



zápisy do veřejného rejstříku a související úkony (pobočné spolky);



pojištění odpovědnosti statutárních orgánů pobočných spolků (týká se předsedkyň všech
organizačních jednotek zapsaných ve veřejném rejstříku);



záštitu / zastřešení v případech, kdy organizační jednotka předkládá větší projekt/žádost o dotaci,
případně vstupuje do projektu jako partner, a poskytovatel dotace požaduje souhlas/garanci
hlavního spolku;



centrální informační zpravodaj 2 x ročně;



vedení a správu centrálního webu a sociálních sítí (viz www.csz.cz ), případně pomoc při
zřízení vlastního webu, sociální sítě, a dále možnosti školení.

A kromě této ryze technické podpory organizačním jednotkám nabízíme přímo členkám také:





společné prosazování témat, jež se dotýkají (nejen) žen prostřednictvím našeho členství v Radě
vlády pro rovnost žen a mužů, České ženské lobby a samozřejmě skrze naplňování naší
Programové orientace;
možnost se aktivně podílet na prosazování žádoucích změn ve společnosti, vznášet / formulovat
konkrétní podněty;
podporu při zapojení se např. do komunální politiky;
a další!

2) Na úrovni regionální:
Především účast na akcích příslušné základní, okresní i krajské organizace:
2a) Kraje i okresy organizačně pro své členky zajišťují různé společné akce jako např. zájezdy po
republice i do zahraničí (vždy záleží na iniciativě té které organizace), které jsou pro naše ženy cenově
dostupné, zájezdy do divadel, za kulturou a památkami apod. Některé pořádají i vlastní kulturní akce,
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velmi často v podobě tzv. víkendů pro ženy, některé kraje pěstují i přeshraniční spolupráci, či realizují
vlastní specifické projekty – meze iniciativě se nekladou!
2b) Základní organizace (kluby žen apod.) zapsané (jako pobočné spolky) i nezapsané mají činnost
velmi různorodou, ve většině případů spolupracují s příslušným Městským (obecním) úřadem a/nebo
místními spolky. Mezi typické akce patří např. Dětský den, Mikulášské zábavy, vítání Jara, vánoční
besídky, taneční zábavy a akce (jako např. orientální tance) a obecně volnočasové, kulturní, vzdělávací i
environmentální či humanitární aktivity. Velmi záleží na aktivitě, zájmu a iniciativě samotných členek.
Jsme ryze ženská organizace a sdružujeme ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru,
politickou příslušnost, sociální postavení a přivítáme do našich řad každou ženu od 18 let.

Poznámka k formám členství v ČSŽ:
S ohledem na měnící se společnost, tendence k rozvolněnému či neformálnímu sdružování, kdy pro
mnoho lidí je zajímavé sdružovat se zejména za účelem naplňování konkrétního zájmu / koníčka či za
účelem možnost ovlivňovat dění ve společnosti v konkrétních oblastech či tématech, zvažujeme další typ
členství, který by toto zohledňoval a umožňoval zájemkyním o členství se v rámci ČSŽ sdružovat
v zájmových klubech, které by fungovaly na regionální i celorepublikové úrovni (např. klub fotografek,
klub turistek, klub milovnic hudby, klub pro sociální politiku, klub pro podporu žen v politice, klub pro
důchodovou reformu …. ).
Samozřejmě by takové opatření mělo dopad do stanov a nápadu se budeme věnovat v pracovních
komisích ke sjezdu – konkrétně v komisi pro Programovou orientaci a v komisi pro Stanovy ČSŽ.
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