Příloha č. 1 Usnesení 6. ústředního shromáždění Českého svazu žen z.s.,
konaného dne 13.11.2021 v Praze
Harmonogram přípravy sjezdu
Rok 2022
Leden

ÚRŽ schválí
- úpravy dokumentů ČSŽ
- text do zpravodaje ŽTT

ÚRŽ

Finalizace a distribuce ŽTT v lednu 2022
Ústředí ČSŽ
Nahlásit na ústředí ČSŽ termíny okresních a krajských konferencí, a to
nejpozději do 28. února 2022 písemně na adresu ústředí ČSŽ nebo
ORŽ a KRŽ
elektronicky na adresu
_____________ reditelka@csz.cz________________________________________________ _____________
do 28. února

Únor - březen

Duben –
květen

Květen červen

Shromáždění členek ZO
- připomínky k dokumentům
- připomínky ke sjezdu
- volba rady ZO, předsedkyně, místopředsedkyně, revizorky hospodaření
- volba delegátky okresního shromáždění
- volba delegátky okresní konference

ZO

Okresní konference (1.4. 2022 – 15.5. 2022)
do 15.5.
- připomínky a stanoviska k dokumentům
- volby předsedkyně, místopředsedkyně ORŽ,
revizorky hospodaření
- volba členky KRŽ
- volba delegátky krajské konference
- návrh kandidátky na delegátku a náhradnici sjezdu (jméno,
e-mail)
- návrh kandidátek do ÚRŽ, ÚRK
- návrh kandidátek na delegátky ÚS
- návrhy na předsedkyni ČSŽ

ORŽ

Rada ZO

adresa, tel.,

Krajské konference (15.5.2022 – 25.6.2022)
KRŽ/
-

připomínky a stanoviska k dokumentům
volby předsedkyně, místopředsedkyně KRŽ a
revizorky hospodaření
volba členky ÚRŽ, delegátek sjezdu a delegátek ÚS
nominace na předsedkyni ČSŽ

Červen

do 30.6.: ORŽ - KRŽ předají zpracovanou dokumentaci z konferencí ORŽ,
KRŽ na ústředí ČSŽ s uvedením:
- připomínek a stanovisek k dokumentům
- jména, adresy, tel., e-maily delegátek a náhradnic sjezdu
- jméno, adresa, tel., email členky (příp. náhradnice) zvolené do ÚRŽ
- jméno, adresa, tel., email kandidátky navrhované do ÚRK
- jména, adresy, tel., e-mail delegátky do ÚS

ORŽ, KRŽ

Červenec srpen

Pracovní skupiny pro přípravu sjezdu s připomínkami,

Pracovní
skupiny

Do 31.8.:
Finalizace dokumentů pro sjezd
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Září
Říjen

Listopad

ÚRŽ projedná a schválí konečné znění návrhů dokumentů
Do 15.10.:
Rozeslat delegátkám sjezdové materiály k projednání
s členkami a ORŽ, KRŽ
Diskuse v okresech / krajích příprava delegátek
na sjezdové jednání
19.11. Sjezd ČSŽ (Praha)

Použité zkratky:
KRŽ
ORŽ
ÚRK
ÚRŽ
ÚS
ZO
ŽTT

Krajská rada žen
Okresní rada žen
Ústřední revizní komise
Ústřední rada žen
Ústřední shromáždění
Základní organizace
centrální zpravodaj Žena třetího tisíciletí
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ÚRŽ
Ústředí ČSŽ
ORŽ, KRŽ

