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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v rukou výroční zprávu organizace Fórum 50 %. Přináší informace o tom, jakými
činnostmi jsme se v uplynulých dvanácti měsících zabývali a jak jsme pokročili v úsilí
o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.
Členky i členové našeho sdružení jsou přesvědčeni, že vyrovnání počtu žen a mužů je
pozitivním krokem, který obohatí celou společnost. Není to cíl malý a cesta k jeho naplnění je
dlouhá. V roce 2007 jsme na cestě k němu pokračovali v našich klíčových aktivitách, mezi
něž patří zejména mapování situace a upozorňování na nerovné zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích, především v politice, a informování o možnostech proměny daného
stavu. Uspořádali jsme mnoho přednášek, debat a školení, zhotovili řadu analýz a výzkumů.
Je možné, že jste se některých našich setkání zúčastnili; pokud ne, pak se o řadě z nich
dočtete podrobněji i v této zprávě.
Ráda bych upozornila i na některé další letošní aktivity; mezi ně patřilo červnové vzpomenutí
na významnou političku a ženskou aktivistku Františku Plamínkovou, popravenou 30. června
1942. Je dobré vzpomínat na osobnosti, které mohou být našimi vzory. Stejně tak je dobré
vytvářet vzory nové. V září se v Praze sešly významné ženské osobnosti, které mohou
k tématu vyrovnaných šancí mnoho sdělit. Jejich setkání jsme nazvali 1. Sympozium České
prezidentky. Věříme, že i toto setkání přispěje k tomu, že jednou bude hlavou českého státu
žena.
Naše práce by nikdy nemohla být takovou, jakou je, kdyby nebylo podpory Vás všech,
zejména našich laskavých sponzorů a sponzorek. Děkujeme Vám.

Věra Honusková
předsedkyně správní rady
nestátní neziskové organizace Fórum 50 %, o.s.
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Řekli o nás:
"Fórum 50 % si krátce po svém vzniku vybudovalo důležitou pozici mezi českými prožensky
orientovanými neziskovými organizacemi. Aktivním propojením popularizace, výzkumu
a aktivismu významnou měrou přispívá ke zvýšení kvality demokracie v České republice.
Otázka rovných příležitostí mužů a žen je totiž také indikátorem povahy a stavu demokracie."
PhDr. Petra Rakušanová, M.A., Ph.D.
V Evropském parlamentu je nás 30 %. Pomáháme si, spolupracujeme. Přenést tuto
příjemnou zkušenost do Čech bylo skoro nemožné. Doma ani žena není prorokem. Ani super
výkonná politička na to sama nestačí, potřebuje partnera. Mým partnerem se v roce 2007
stalo Fórum 50 %. Bez něj bych nemohla publikovat informace o podpoře vstupu žen do
politiky, nemohla bych pořádat semináře pro místní a krajské političky, nemohla bych být
doma prorokem. Díky za spolupráci, díky za partnerství.
PhDr. Jana Hybášková
Europoslankyně za SNK - ED
Postavení žen na české politické scéně je obtížnější než postavení jejich mužských kolegů,
protože politika je bohužel stále vnímána jako doména mužů. Velice proto vítám činnost Fóra
50 %, které ženám v politice významně pomáhá. Ať už osvětovou činností, vzděláváním nebo
zviditelňováním problémů, které ženy-političky musí řešit. Jsem ráda, že mohu s Fórem 50 %
spolupracovat, protože jeho činnost považuji za velmi prospěšnou a velice důležitou pro
zastoupení většího počtu žen ve vysokých politických funkcích. Pouze více žen v politice
může podle mého názoru změnit politickou kulturu i politickou práci ku prospěchu nás všech.
Mgr. Bc. Jana Smetanová
Členka Rady Pardubického kraje za ODS
Vážím si žen a obdivuji jejich nesmírnou vůli a trpělivost obstát ve světě mužů coby
samozvaných pánů tvorstva. Jsem proto rád, že občanské sdružení Fórum 50 % poukazuje
na to, že muži často pouze využívají anebo zneužívají toho, že nemají takovou
zodpovědnost a starost o rodinu jako ženy. Usilování o rovnost žen v politice považuji
nejenom za správné, ale pro naši politickou scénu plnou hašteření a politikaření za nezbytně
nutné, a proto budu i nadále podporovat zejména prosazení rovného pasivního volebního
práva, ať již formou kvót nebo zipu.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
stínový ministr životního prostředí za ČSSD

Při pohledu na naši politickou scénu je zřejmé, že v ní, stejně tak jako na ostatních
rozhodovacích pozicích, chybí dostatečný počet žen. Nejen že tak není dostatečně
zastoupena nadpoloviční část populace, ale zároveň nejsou využívány kvalifikované lidské
zdroje. Proto je důležitá snaha Fóra 50 % podpořit aktivní ženy a zároveň upozorňovat média
a veřejnost na existující nedostatky.
Ing. Aleš Procházka
ředitel firmy ComAp s.r.o.
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Naše vize, mise, cíle
Zaměřujeme se na posílení úlohy žen v politice a rozhodovacích procesech v České
republice. V souladu s prioritami Evropské unie chceme odstraňovat překážky, které brání
ženám plně uplatnit svůj potenciál ve veřejném životě. Hlavním principem naší činnosti je
nadstranickost.
Naše hodnoty:
•

rovnost žen a mužů ve všech sférách veřejného a soukromého života

•

solidarita a podpora všech žen bez ohledu na jejich věk, vyznání, původ a sexuální
orientaci

•

respekt k jinakosti

•

parita (s důrazem na rozhodovací procesy) jako předpoklad rozvinuté demokracie

•

spravedlnost pro všechny

•

spolupráce a vytváření konsenzu

•

otevřenost a transparentnost

•

nezávislost na politických stranách a hnutích

Naše vize:
Fórum 50 % usiluje o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném
životě.
Poslání organizace:
Podporujeme ženy ve vstupu do veřejného života s cílem zvýšit jejich participaci ve všech
rozhodovacích pozicích s důrazem na politiku.
Dlouhodobý cíl:
Dosažení genderové rovnosti ve všech rozhodovacích funkcích jmenovaných i volených.
Střednědobý měřitelný cíl:
Zvýšení počtu žen v Parlamentu České republiky na 30 % po volbách v roce 2010.
Představení občanského sdružení Fórum 50 %
Občanské sdružení Fórum 50 % vzniklo v létě roku 2004 a klade si za cíl změnit současnou
nelichotivou situaci na české politické scéně, kde jsou ženy na všech úrovních - místní,
regionální i parlamentní - nedostatečně zastoupeny, a tím vyloučeny z rozhodovacích
procesů.
Správní rada (2007):
Anetta Riglová (předsedkyně do 7. srpna 2007)
Věra Honusková (předsedkyně od 8. srpna 2007)
Marta Kozáková
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Zaměstnankyně organizace v roce 2007:

Lenka Bennerová
ředitelka organizace
Kateřina Beňová
webová redaktorka projektu „Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích
pozicích a politice“ a koordinátorka projektu "Institucionální podpora organizace"
Kristina Gotteltová
do 30. listopadu 2007 koordinátorka projektu „Vyrovnávání šancí žen a mužů
v rozhodovacích pozicích a politice“
Eva Hejzlarová
od 19. listopadu 2007 koordinátorka projektu „Vyrovnávání šancí žen
a mužů v rozhodovacích pozicích a politice“
Markéta Kadlecová
do 10. září samostatná projektová pracovnice „Vyrovnávání šancí žen a mužů
v rozhodovacích pozicích a politice“
Monika Klimentová
do 30. června koordinátorka projektu „Dejme šanci ženám!“
Ivana Mertlová
od 3. prosince samostatná projektová pracovnice „Vyrovnávání šancí žen a mužů
v rozhodovacích pozicích a politice“
Jana Smiggels Kavková
koordinátorka projektu „Ženy ženám v komunální politice!“
Petra Zářecká
koordinátorka projektu „Nebojme se kvót! Afirmativní akce pro prosazení žen do politiky“
Klára Zelenková
od 11.9. do 30.11. samostatná projektová pracovnice „Vyrovnávání šancí žen
a mužů v rozhodovacích pozicích a politice“
Externí spolupracovnice:
Miluš Kotišová

koordinátorka projektu "Otevřená univerzita" a školitelka zácviku
aspirantek do politiky

Náš tým prošel v roce 2007 částečnou personální obměnou - odchod tří klíčových
zaměstnankyň byl pro nás velkou ztrátou, ale návrat novopečené maminky z mateřské
dovolené a příchod nových lidí nás posílil a my se můžeme dál věnovat našim aktivitám a
projektům. Snažíme se tak činit s co největším ohledem na životní prostředí používáním
ekologických, recyklovaných, bio a fair trade výrobků.
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Kontaktní informace

Adresa organizace:
Fórum 50 %
Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:
Lenka Bennerová, ředitelka
tel.: +420 257 216 170
E-mail: info@padesatprocent.cz
Web: www.padesatprocent.cz
Číslo účtu: 106 101 3774/5500

Fórum 50 %, jaro 2007
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2007
Projekt: Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice
Trvání projektu: duben 2006 - březen 2008
Donor: ESF a státní rozpočet ČR
Koordinátorka: Kristina Gotteltová / Eva Hejzlarová
Cíl: Cílem projektu bylo zejména upozornit na problém nízké participace žen v politice
a překážky, které ženám brání uplatnit se v rozhodovacích pozicích.
Aktivity:
Lobbovací seminář - v březnu jsme naučily 22 českých NNO lobbovat za rovné příležitosti
žen a mužů. Seminář lektorovali přední odborníci a odbornice jak ze zahraničí tak z Česka.
2. ročník soutěže Strana otevřená ženám. Za velkého zájmu médií jsme vyhlásily výsledky
soutěže o genderově nejpokrokovější politickou stranu. U příležitosti vyhlášení výsledků
soutěže jsme také uvedly fotografickou výstavu "Bez limitů - Ženy v netradičních profesích",
která byla po zbytek roku k vidění v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
V druhé polovině roku jsme vydaly dvě informační brožury: "Změňte směr - Nejnovější
trendy v řízení lidských zdrojů: skloubení rodinného a pracovního života", kterou jsme
rozeslaly na 400 českých úřadů, a "Více žen do politiky? - Samozřejmě! - Ale jak?", kterou
dostalo mj. 240 starostek Středočeského kraje. Prezentovaly jsme také analýzu slaďování
politického a rodinného života českých poslankyň pod názvem "A okna už máte na Vánoce
umytá?", která měla značný mediální ohlas.
Stejně jako v roce 2006, i v roce 2007 se česká veřejnost díky výzkumům veřejného
mínění, které Fórum 50 % zadalo, dozvěděla, jak se v Česku nahlíží na zastoupení žen
v politice, na šance žen uplatnit se v rozhodovacích pozicích nebo na kvóty. Výzkumy
ukázaly, že se (snad i díky aktivitám Fóra 50 %) názory na potřebnost žen v politice nebo
podporu pozitivních akcí postupně zvyšují.

Vernisáž a vyhlášení výsledků "Strana otevřená ženám"
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Projekt: Institucionální podpora organizace
Rok: 2007
Donor: Global Fund for Women
Koordinátorka: Kateřina Beňová
Cíl: Zlepšení technické vybavenosti naší organizace, které by umožnilo efektivněji plnit úkoly
ostatních projektů a zajistilo financování PR a webových stránek.
Aktivity: Klíčový byl nákup technického vybavení pro kancelář (PC, telefony, ústředna,
spotřební materiál) a softwarového vybavení pro naše webové stránky (redakční systém).
PR aktivity zahrnovaly spolufinancování informačního letáku naší organizace a také
spolufinancování Sympozia České prezidentky, pro kterou jsme vytvořili PR identitu
a podílely se na organizaci Sympozia, včetně výroby a distribuce informačních CD-ROMů.
Z prostředků Global Fund for Women jsme také zaplatily členské poplatky v evropské síti
Evropské ženské lobby a v českém ICN (Informační centrum neziskových organizací).
Projekt: Dejme šanci ženám
Rok: 2006 - 2007
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Monika Klimentová
Cílem projektu bylo zmapovat situaci ve statutárních městech v souvislosti s volbami, rozšířit
aktivity Fóra 50 % do krajů a měst České republiky a proškolit adeptky do politiky.
Aktivity: V rámci projektu byly zpracovány kandidátky a výsledky komunálních voleb
2006 z pohledu genderu. Součástí projektu byly i prezentace výše uvedených analýz
v médiích, jejichž cílem byla osvěta veřejnosti. Mimo jiné se jednalo o spolupráci při
vytváření pořadu Na bělidle, ČRo 6. V lednu a v květnu se konala dvě větší setkání
/semináře političek ze statutárních měst v Praze, resp. v Poděbradech. V první polovině
roku bylo vyškoleno ve speciálních kursech pro političky téměř 20 žen, ze kterých se staly
kompetentnější a uvědomělejší politické osobnosti.

Setkání političek v Poděbradech
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Název: Regionální zácviky pro političky a aspirantky do politiky
Rok: 2007 - 2008
Donor: Nadační fond Slovak - Czech Women´s Fund
Koordinátorka: Ivana Mertlová
Cíl: Vyškolení lektorek zácviků pro političky a nestraničky (tzv. Training of trainers)
a vybudování mobilního školícího pracoviště, poté rozšíření zácviků i do regionů.
Aktivity: Tento projekt navazuje na Zácvik pro političky a nestraničky, který naše
organizace realizovala v roce 2006. Byly vyškoleny 4 nové lektorky a připraveno mobilní
školící pracoviště (notebook, výuková CD, další školící materiály), umožňující organizovat
zácviky i mimo Prahu.
Od podzimu 2007 nabízíme zácviky i v regionech. Do konce roku proběhl úspěšně první
z nich v Karlových Varech. Projekt pokračuje i v roce 2008.
Projekt: Ženy ženám v komunální politice!
Trvání projektu: září 2007 - březen 2008
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková
Cíl projektu:
Projekt se poprvé zaměřil na zastoupení žen na úrovni krajů. Cílem bylo poukázat na jejich
nedostatečné zapojení v krajských orgánech a iniciovat jejich vzájemnou spolupráci napříč
politickým spektrem.
Aktivity:
Vytvořily jsme chráněné diskusní fórum pro komunální a krajské političky. Zorganizovaly jsme
dvě setkání komunálních a krajských zastupitelek v Hradci Králové a v Olomouci. Obou se
zúčastnilo cca 20 političek napříč politickým spektrem a z různých úrovní politiky. Vypracovaly
jsme analýzu současného zastoupení žen ve volených a jmenovaných krajských orgánech
a genderovou analýzu krajských voleb z roku 2004. Výsledky analýzy jsme prezentovaly na
tiskové konferenci a rozeslaly v tiskové zprávě.
Projekt: Vyrovnané šance v politice
Trvání projektu: listopad 2005 - květen 2007
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková/Petra Ondřejová
Cíl projektu:
Cílem projektu bylo řešit existující problém nízké politické účasti žen v ČR.
Aktivity: V rámci našich lobbovacích aktivit proběhly schůzky s vedením ČSSD, konkrétně
s předsedou Jiřím Paroubkem a s vedením KDU-ČSL - s předsedou Jiřím Čunkem,
předsedkyní poslaneckého klubu Michaelou Šojdrovou a členkou pražské organizace
Danielou Rázkovou. Uskutečnily jsme také dvě elektronické rozesílky informací o politické
participaci žen našim kontaktním osobám v politických stranách. V květnu proběhla poslední
ze tří pracovních snídaní s novináři a novinářkami. Vypracovaly jsme první výroční zprávu
naší organizace a také informační leták.
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Projekt: Nebojme se kvót. Afirmativní akce pro prosazení žen do politiky
Rok: 2007 - 2008
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Petra Zářecká
Cílem projektu je informovat širokou veřejnost, studující na vysokých školách a média
o typech kvót pro volené funkce a představit zahraniční zkušenosti s jejich využíváním.
Součástí projektu je také diskuse se zástupci a zástupkyněmi české politické reprezentace
o možnosti zavedení kvót do vnitrostranických voleb.
Aktivity: Uspořádaly jsme konferenci s účastí zahraničních politiků a političek
a odbornic na problematiku kvót. V panelu zasedli i zástupci českých parlamentních
politických stran a prezentovali své postoje vůči možnosti zavedení kvót pro podporu
uplatnění žen v politických funkcích. Tato konference byla přidružena k akci 2007 - Evropský
rok rovných příležitostí pro všechny a byla všemi zúčastněnými vysoce hodnocena.
Odborným garantem konference se stal Sociologický ústav Akademie věd ČR. Prezentace
jednotlivých konferujících jsou shrnuty do sborníku. Přehlednou a jednoduchou formou se
tak lze seznámit s používanými typy kvót a se zahraničními zkušenostmi s jejich užíváním. Na
tuto aktivitu jsme navázaly cyklem přednášek na vysokých školách o problematice uplatnění
žen v české politice a možnostech změny. Přednášky se setkaly s velkým zájmem ze strany
studujících a byla nám nabídnuta další spolupráce.

Konference "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů"
Projekt : Otevřená univerzita
Rok: 2007
Donor: Britské velvyslanectví
Koordinátorka: Miluš Kotišová a Kristina Gotteltová
Cíl: Projekt navazuje na předchozí vzdělávací projekty, jejichž cílem bylo pomoci změnit
současné nízké zastoupení žen na české politické scéně na všech úrovních. Zaměřuje se na
výuku rovných příležitostí v nejširším slova smyslu a dále pak na komunikaci, schopnost
konsenzu a protikorupčnost, čímž usiluje o změnu politické kultury.
Aktivity: Vznikl grafický návrh loga univerzity a webové stránky, základní administrátorský
systém a rozhraní – studijní moduly, knihovna a Univerzitní pavlač. Projekt byl spuštěn
10.12. 2007, nabízí 4 studijní moduly: Komunální a regionální politika, Parlamentní
a legislativní politika, Exekutiva - veřejná správa, Moderování zácviku pro aspirantky do
politiky. Všeobecný základ čítá 14 předmětů, odborná část 5 - 6 předmětů. Blok Univerzitní
pavlač nabízí i mimostudijní přesah: srovnávací databáze, neformální stáže u političek
a politiků (6 političek nabízí stáž), záznamy ze Sympozií České prezidentky apod. Do konce
roku 2007 se ke studiu přihlásilo celkem 8 zájemkyň a zájemců (6 žen, 2 muži).
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Neprojektové aktivity
Uctění památky Františky Plamínkové
V předvečer 65. výročí popravy významné političky a ženské aktivistky Františky Plamínkové
položily zástupkyně občanského sdružení Fórum 50 % květiny u pamětní desky na
Staroměstském náměstí, aby tak připomněly tuto zapomenutou bojovnici za lidská a ženská
práva.
Sympozium České prezidentky
Za velkého zájmu veřejnosti se 18. 9. 2007 sešly významné ženské osobnosti na Sympoziu
České prezidentky, aby diskutovaly nad tím, co je dobrého pro naši zemi a kam by měla
směřovat. Přední ženské osobnosti hovořily o svých zkušenostech, vizích a představách
budoucnosti ČR. Historicky první Sympozium České prezidentky bylo částečně financováno
z prostředků Global Fund for Women a Open Society Fund.

1. Sympozium České prezidentky
Setkání nad knihou rozhovorů
V dubnu 2007 jsme v proslulé malostranské Jazzové sekci diskutovaly nad knihou Miluš
Kotišové Čekání na ženský samet o podpoře žen v politice, rozhodovacích funkcích
i o možnosti kandidatury ženy na první českou prezidentku. Pozvání přijaly Monika
MacDonagh Pajerová a Gabriela Hrabaňová, s jejichž názory, postoji a politickou cestou se
můžete v knize seznámit.

Neziskovky na Praze 5
4. října 2007 jsme se zúčastnily propagační akce pořádané městskou částí Praha 5 na
Andělu. Spolu s Gitou a proFemem jsme veřejnosti představovaly naše organizace a jejich
aktivity.

11

Veletrh neziskových organizací
4. dubna 2007 jsme se zúčastnily 8. ročníku Veletrhu neziskových organizací pořádaného
nadací Forum 2000. Veletrh se konal v prostorách Tyršova domu a byl dobrou příležitostí
prezentovat výsledky naší práce veřejnosti a případným donorům. Velký ohlas zaznamenala
kniha Miluš Kotišové Čekání na ženský samet i další publikace a brožury.

Forum 2000 - Ženy v mírotvorném procesu
Ve spolupráci s Forem 2000 jsme v říjnu 2007 v Goethe institutu uspořádaly kulatý stůl
s významnými osobnostmi, které mají úzký vztah k ženám a mírovému procesu. Nechyběly
mírové aktivistky z Afriky, kandidát na tajemníka OSN, ani jihoafrická ambasadorka
a genderová odbornice. Diskutující se shodli na tom, že přínos žen v mírovém a stabilizačním
procesu celého světa je neoddiskutovatelný. Právě proto je třeba umožnit ženám podílet se
na rozhodovacích a mírových procesech v zájmu blahobytu a prosperity celého světa.

Fórum 2000 "Role žen v mírových procesech"
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Vize do budoucna

V rámci vize společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě
budeme v příštím roce i nadále:

●

Měnit společenské vnímání žen a mužů ve veřejném životě, podporovat ženy při
prosazování se ve veřejném životě a prosazovat vytvoření rovných podmínek pro
zapojení obou pohlaví do veřejného života.

●

I v roce 2008 bude pokračovat naše spolupráce s akademickými pracovišti, konkrétně
s Oddělením Gender a sociologie a s Centrem pro výzkum veřejného mínění - obě při
Akademii věd. Dále s Fakultou humanitních studií UK, zejména s Katedrou
genderových studií.

●

Vzhledem k tomu, že rok 2008 je rokem volebním, budeme pro Vás sledovat
kandidátky do krajských i senátních voleb - jak jinak než z hlediska postavení žen
a mužů. Budeme hodnotit politické strany podle toho, jaký prostor dávají ženám uvnitř
svých stran a jak dalece reflektují téma rovných příležitostí žen a mužů.

●

Budeme přesvědčovat čelní představitele a představitelky politických stran o nutnosti
řešit problém nízké účasti českých žen v politice, představovat jim nejnovější trendy,
analýzy a poznatky v oblasti rovného zastoupení žen a mužů v politice
a rozhodovacích pozicích obecně.

●

I nadále budeme podporovat všechny ženy, které se rozhodly veřejně působit, i ty,
které jsou v politice již aktivní. Budeme pro ně pořádat speciální školení, setkávání,
síťování a diskusní fóra.

●

Pro veřejnost budeme pořádat osvětové akce, kampaně, veřejné diskuse, kulaté stoly
a budeme sdílet naše výstupy na webových stránkách.

●

Budeme se spolu s Vámi připravovat na předsednictví České republiky v Radě EU.
Budeme usilovat o to, aby se téma genderové rovnosti stalo jednou z priorit našeho
předsednictví.

●

Budeme i v dalším roce působit jako think-tank vycházející z nadstranickosti
a občanské angažovanosti a chceme nadále vytvářet pokrokový myšlenkový proud
v českém veřejném prostoru.
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Poděkování

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kdo v loňském roce nějakou formou podpořili
činnost naší organizace. Děkujeme všem stálým donorům, individuálním dárcům a dárkyním,
partnerům a partnerkám, spolupracovníkům a spolupracovnicím, dobrovolníkům
a dobrovolnicím. Bez jejich darů, přispění a nasazení by naše fungování nebylo možné.

Podporují nás:

14

Výrok auditora
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Příjmy a výdaje

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti v celých Kč
název

není předmětem
daně

je předmětem
daně

CELKEM

Spotřeba materiálu

229 667

148 725

Opravy a udržování

1 685

4 808

454

23 855

23 550

11 873

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

1 117 596

Mzdové náklady

1 317 672

1 801 856

540 152

540 152

Ostatní daně a poplatky

330

330

Ostatní pokuty a penále

4 550

4 550

62

62

12 217

12 217

4 412

4 412

Zákonné sociální pojištění

Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
náklady celkem

1 056 776

2 997 445

20 550

3 609 616

0

56 119

56 119

Tržby z prodeje služeb
Změna stavu zásob výrobků

20 550

28 158

28 158

5 484

5 484

Přijaté příspěvky

1 717 005

1 717 005

Provozní dotace

1 971 202

1 971 202

výnosy celkem

3 721 849

56 119

3 777 968

724 404

35 569

168 352

Úroky

výnosy - náklady
Přehled financování za rok 2007
2007

příjem CELKEM

3 694 204 Kč

100 %

JPD3 MPSV (dotace)

1 971 202 Kč

52,18 %

Nadace Open Society Fund Praha

1 061 460 Kč

28,10%

z toho

Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund

100 000 Kč

2,65%

Britská ambasáda

174 000 Kč

4,60 %

Filia die Frauenstiftung

141 842 Kč

3,75 %

Global fund for Women

215 802 Kč

5,71%
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English summary

Our Vision, our Mission and our Objectives

Our Vision
We focus on strengthening the role of women in politics and in decision making processes in
the Czech Republic. In compliance with European Union priorities we aim to eliminate barriers
that prevent women from fully developing their potential in public life. Non-partisanship is the
major principle of our activity.

Our Values
●

equality of women and men in all spheres of public and private life

●

solidarity with and support of all women regardless of their age, religion, origin and
sexual orientation

●

respect for difference

●

parity (with an emphasis on decision-making processes) as a pre-requisite for
a developed democracy

●

justice for all

●

cooperating and reaching agreement

●

openness and transparency

●

independence of political parties and movements

Our Vision
Fórum 50% strives for a society with an equal representation of women and men in public life.
Mission of the Organization
We support the entrance of women into public life with the aim of increasing their participation
in all decision-making positions, with a special emphasis on politics.
Long-term Objective
Achieving gender equality in all decision-making positions, both appointed and elected.
Medium-Term Measurable Objective
Increasing the number of women representatives in the Parliament of the Czech Republic to
30 % after the elections in 2010.
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Our activities:
Project activities
Project Name: Equalizing Women’s and Men’s Opportunities in Decision-Making and in
Politics
Years: 2006 – 2008
Donor: European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic
Fórum 50 % published the outcomes of its second year of competition for political parties
„The Women-Friendly Party“ assessing which political party best promotes and follows the
policy of equal opportunities for women and men. On this occasion, a long - term photo
exhibition called „No Limits – Women In Untraditional Professions“ was put together and
presented to the public.
We published 2 informative brochures and addressed with it 400 Czech authorities and also
240 female magistrates of Czech towns – “ Change the Direction – The Latest Trends in
Management of Human Resources: Harmonizing of Family and Work Life” and “ More
Women To Politics? – Obviously! But How?”.
We launched a very successful analysis that focused on how female members of Parliament
could harmonize both political and family life “Have You Already Washed the Windows Before
Christmas?”
Like last year, we also collected some interesting research through public opinion polls
concerning women in politics and their institutional support, quota for women in politics and
women´s chances to play a role in decision-making. The research clearly demonstrates that
the views of the Czech public on these issues are changing in favour of women and their
more representative participation in politics.
Project Name: Let’s Give Women a Chance!
Years: 2006 - 2007
Donor: The Open Society Fund Prague
Within this project expert analyses were made of the municipal elections in Autumn 2006 to
draw attention to women’s underrepresentation in the municipal authorities in the Czech
Republic. 20 politicians and political aspirants including from outside of Prague passed our
special training, which was designed to make them more competitive and more conscious of
themselves as political personalities.
Project Name: Equal Opportunities in Politics
Years: 2005-2007
Donor: The Open Society Fund Prague
Lobbying meetings with the party leadership of all the political parties in Parliament have
taken place during the last year with the aim of increasing awareness about the equal
representation of women and men in decision-making processes and thus a willingness to
carry out changes within political parties and among the makers of legislation. We also
focused on increasing awareness about the advantages of parity in decision-making
processes in the media and among the general public.
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Project Name: Open University
Year: 2007
Donor: British Embassy
The “Open University” pilot study program of political education for women followed up on
previous educational activities of Fórum 50%. Special web sites, a logo and banners were
created, four study program units are variable – Regional and Municipal Politics, Parliament
and Legislative Politics, Executive – Public Administration and Moderation of Training for
Political Aspirants. A special unit called University Gallery gives students the opportunity to
pass an informal traineeship with Czech politicians.
Project Name: Let´s not be afraid of quotas! Affirmative action for the assertion of
women in politics
Years: 2007 - 2008
Donor: The Open Society Fund Prague
We organised a international conference on affirmative action where Czech and foreign
politicians and experts presented their attitudes to the implementation of quotas to support
women´s participation in political life. This conference was incorporated into 2007 – European
Equal Opportunities Year and was highly valued by all of the participants.
Project Name: Training for Women Politicians
Years: 2007 - 2008
Donor: The Slovak-Czech Women´s Fund
The activities of this project linked to last year’s project with the aim of helping women
aspirants to develop and realize their objectives, and consolidate the competencies and skills
essential for a more successful enforcement of their political program. The induction training
further encouraged the women trainees in their efforts to bring new aspects of cooperation
into the Czech political culture, such as skills related to information and communication
sensitivity, concentration on problem-solving, etc. Since 2007 the training has also been
offered on a regional level.
Project Name: Women for Women in Communal Politics!
Years: 2007 - 2008
Donor: Filia die Frauenstiftung
Within this project our experts focused on the participation of women in regional politics and
drew up an analysis of representation in elected/designated bodies of the regional authorities
and also a gender analysis of the 2004 Regional Elections. Two meetings with regional and
municipal politicians were organised in the regions.

19

Other activities

The “Czech Presidentess” Symposium
Fórum 50 % has been coordinating and organizationally supporting an informal, non-partisan
platform of women politicians and non-party women entitled Česká prezidentka (“Czech
Presidentess”). The platform supports and searches for female political talents and thus
directly works towards the election of the first female Czech President and/or Prime Minister.
The first “Czech Presidentess” Symposium took place in autumn 2007 in Prague – where
important women personalities discussed about their experiences, visions and ideas
regarding the future of the Czech Republic.
Forum 2000 – Women in Peacekeeping Processes
In cooperation with Forum 2000 in October 2007 we organized a round table with significant
personalities who have had close involvement with women and peacekeeping processes
across the world. In the discussion the participants agreed that women bring to politics
exceptionally positive values, so it is necessary to enable them to participate in decisionmaking processes as well as peacekeeping processes.
Public Debates and Participation in Conferences
Fórum 50 % regularly takes part in public debates and meetings, and contributes to other
topic-related conferences.
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