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Programová orientace Českého svazu žen z.s. na léta 2023 – 2027 
 

Úvodem 

 

Programová orientace Českého svazu žen (PO) pro období let 2023  –  2027 navazuje na předchozí verzi 

PO velmi úzce i proto, že díky pandemii covid-19 prakticky 2 roky nebylo možné plnohodnotně její 

priority naplňovat. PO představuje vytýčení priorit a hlavních cílů, kterých chce organizace v 

nadcházejícím období dosáhnout nebo se podílet na jejich naplnění a jež by měly vést k jejímu co 

kvalitnějšímu a komplexnímu rozvoji, upevnění pozice na veřejnosti a posílení působnosti pro 

naplňování lidských práv a demokracie. 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 a dalších lidskoprávních dokumentů, k nimž se přihlásila Česká republika.   

 

 

Hlavní programové cíle ČSŽ 2023 – 2027 
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1. Ženy a kultura, tradice, životní prostředí, spolkový život 

 

Tématické oblasti: 

 

1. Udržování a rozvoj kulturních / 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 kulturního života, zlepšení životního prostředí 

a udržování tradic. 

4. Spolupráce při zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni – Místní agenda 

21. (MA 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického 

plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech). 

 

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. 

 

 

 

2. Ženy ve venkovském prostoru 

 

Tématické okruhy: 

 

1. Dostupnost služeb (vč. kultury) a zaměstnání; 

2. Dopravní obslužnost a dopady na přístup ke službám, možnostem zaměstnanosti se zřetelem 

zejm. k postavení / situaci žen; 

3. 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.  

 

 

 

 

3. Ženy a zdraví v každém věku 

 

Tématické oblasti: 

 

1. Reprodukční práva, tedy vč. porodnictví; 

2. Prevence a zdravý životní styl; 

3. Zdraví v seniorském věku;  

4. Péče o nemocného staršího člověka při respektování jeho / její lidské důstojnosti. 
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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! 

 

 

 

 

4. Sociální postavení žen 

 

Tématické oblasti: 

 

1. Postavení žen v důchodovém věku (příjmová nerovnost, ohrožení chudobou ve stáří); 

2. Postavení samoživitelek a vícečetných rodin (ohrožení chudobou); 

3. Služby pro rodiny (děti, seniory, nemocné / zdravotně postižené osoby) a jejich dostupnost; 

4.  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. 

 

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; 

 

 

5. Důstojnost a integrita žen (a mužů) 

 

Tématické oblasti: 

 

1. Istanbulská úmluva: její ratifikace Českou republikou a její následné uplatňování v praxi 

2. Domácí násilí a násilí na seniorkách / seniorech 

3. Sexuální násilí na ženách a další formy násilí 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) 
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Cíle:  

 Ratifikace Istanbulské úmluvy Českou republikou a přijetí této úmluvy na úrovni Evropské unie 

(ve spolupráci s ČŽL a Evropskou ženskou lobby); */ 

 Sledovat a ovlivňovat související legislativu; 

 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. 

 

*/ Pozn.: Komisařka Ursula von der Leyen zahrnula tuto prioritu do svého pracovního programu EU pro 

rovnost žen a mužů 2020-2025. Evropská komise rovněž zvažuje nové legislativní možnosti řešení násilí 

páchaného na ženách na úrovni EU, pokud by pokrok v této oblasti zůstal zablokován – tedy pokud by 

její ratifikaci i nadále některé členské státy EU blokovaly. 

 

6. Ženy na trhu práce a ve veřejném životě 

 

Tématické okruhy: 

 

1. Ohrožené skupiny žen na trhu práce (matky-samoživitelky, po rodičovské dovolené, ženy v 

předdůchodovém věku); 

2. Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života; 

3. Rozdíly v odměňování mužů a žen (za obdobnou práci / práci obdobné hodnoty a rozsahu);  

4. 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); 

5. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích; 

6. Ženy v politice a jejich podpora. 

 

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. 

 

 

 

 

7. Ženy v rozhádaném / polarizovaném světě 

 
Tématické okruhy: 

 

1. Informační a mediální gramotnost 

2. Hoaxy, dezinformace, fake news, manipulace a umění jim čelit 

3. Nenávistné projevy a další nebezpečný obsah na internetu a umění se v tomto prostředí 

pohybovat bezpečně pro sebe i své okolí 
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Cíle: 

 

 Zlepšit mediální / informační gramotnost v členské základně 

 Zlepšit kapacitu organizace čelit uvedeným negativním jevům skrze vzdělávání a osvětu  

 Zvyšovat povědomí o problému v členské základně i místní komunitě 

 Zlepšovat schopnost pracovat s novými technologiemi / nástroji i sociálními sítěmi 

 Vytvořit a rozvíjet interní kurzy, školení, osvětové aktivity s touto tematickou a poskytovat 

metodickou podporu 

 

 

 

8. Ženy v globalizovaném světě – (nejen) mezinárodní solidarita žen 

 

Tématické okruhy: 

 

1. Genderové aspekty migrace (tedy ženy-migrantky / azylantky a jejich postavení / ohrožení v 

procesu migrace); 

2. Násilí na ženách (vč. omezení práv žen z důvodu „tradic“ či kultury) a evropské integrační 

politiky / nástroje vč.právních; 

3. Istanbulská úmluva a další právní nástroje na eliminaci nežádoucích praktik z důvodu tradic / 

kultury; 

4. Mezinárodní solidarita žen – kampaně na podporu např. vězněných žen-aktivistek; 

5. Charitativní / humanitární aktivity 

 

Cíle: 

 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.). 

 Rozvíjet i nadále charitativní / humanitární aktivity našich organizačních jednotek. 

 

 

 

 

Přijato dne 19.11.2022 na sjezdu Českého svazu žen z.s. v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Přijetí Programové orientace bude každoročně ve svém naplňování vyhodnocováno a výsledek 

zveřejňován ve vydávaném zpravodaji ČSŽ i na ÚS ČSŽ. 


