
 O Fóru 50 % řekli…

Jakožto prezidentka Evropské ženské lobby v letech 2002-2005 jsem měla tu čest 
sledovat  začátky Fóra 50 %, úzce s ním spolupracovat  a společně s Evropským
a Mezinárodním fórem žen dále prohlubovat jeho myšlenky. Cíl Fóra je založen na 
mezinárodních a evropských právních závazcích směřujících k rovnosti mužů a žen 
(Deklarace Lidských práv, článek 1 a Smlouva o Evropském společenství, články 2, 
3, 13  141). Fórum 50 % staví českou společnost před tuto problematiku a činí tak 
důstojně,  kvalifikovaně   profesionálně.  Nejen  že  zvyšuje  povědomí  politiků  a 
političek  o  představě  paritní  demokracie,  ale  také  podporuje  ženy  v jejich 
požadavcích na přirozenou rovnováhu ve společnosti. Je to obdobné, jako když se 
rodičům narodí dítě: mají 50% šanci,  že to bude dívka nebo chlapec. Má-li  však 
rodina již tři syny, s největší pravděpodobností si bude přát, aby to čtvrté dítě byla 
dívka. Tato nestrannost by se měla stát standardní složkou vládnoucích struktur: po 
třech chlapcích je nejvyšší čas na to, aby přišla dívka.

Lydia la Riviére-Zijdel, MA
bývalá prezidentka Evropské ženské lobby

Založení  občanského sdružení  Fórum 50 % -  to  byl  evidentně správný  počin
ve vhodný čas.  Fórum 50 % je dnes přední neziskovou organizací,  pokud jde
o participaci žen na rozhodovacích pozicích v České republice, a její činnost má 
přesahy i do řady dalších oblastí relevantních z hlediska prosazování genderové 
rovnosti  (za  zmínku  stojí  minimálně  její  klíčová  role  v  České  ženské  lobby). 
Nicméně hlavní zásluhy za tak výrazný úspěch v tak krátké době mají především 
jeho  současné  členky.  Období  před  dvojími  volbami  v  roce  2006  nabídlo 
příležitost  ke zviditelnění  problematiky nerovného podílu žen na politické moci
a ony ji bezezbytku využily  přetavily v konkrétní úspěchy. Navíc se jim podařilo 
etablovat  se  jako nezávislé  občanské  sdružení,  které  komunikuje  se stranami 
napříč  politickým spektrem,  ale  dnes  i  napříč  různými  úrovněmi  státní  správy.
K tomu není moc co dodat, snad jen si přát, aby takovýchto aktivit a neziskových 
organizací bylo co nejvíce.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
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Úvodní slovo

Milé přítelkyně, milí přátelé!

Držíte v rukou historicky první výroční zprávu Fóra 50 %. Připravily jsme ji z několika důvodů. Chtěly 
jsme  pro  sebe,  pro  naše  partnery  a  partnerky  i  podporovatele  a  podporovatelky  shrnout,  co  se  nám
v loňském roce podařilo, a chtěly jsme také pro ty, kteří nás neznají, zviditelnit naše úsilí a podat důkaz
o našem transparentním hospodaření a činnosti.

Rok 2006 znamenal pro naši organizaci velkou výzvu. Po necelém roce fungování jsme nebývalým 
způsobem  rozšířily  naši  činnost  jak  co  do  kvality,  tak  do  kvantity.  V  lednu  2006  mělo  Fórum  pouze
2 zaměstnankyně dohromady na 1,5 úvazku, zatímco v prosinci 2006 již to bylo 6 zaměstnankyň na celkem 
5 úvazků.

Iniciovaly jsme celou řadu projektů, zorganizovaly velké množství samostatných aktivit, přijaly nové 
kolegyně, přestěhovaly se do vlastních kanceláří, našly nové spolupracovnice a spolupracovníky a navázaly 
spolupráci s mnoha partnerskými organizacemi.

K našim úspěchům přispěly i vnější okolnosti, a to zejména ta skutečnost, že byl loňský rok rokem 
volebním.  Proto  byla  celá  řada  našich  aktivit  spojena  s  volbami   -  ať  už  parlamentními,  doplňovacími 
senátními či komunálními.

Díky poctivé práci jsme získaly určité renomé jak  médiích, tak v občanském sektoru. Byla to práce 
náročná, ale bavila nás a často jsme se mohly těšit ze společných úspěchů.

Slibujeme sobě i vám, že nám nasazení a energie vydrží  nadále, a už se těšíme na nové  výzvy, které 
přinese  rok  2007.  První  výzvou  bylo  bezesporu  narození  syna  Adama  naší   kolegyni  Janě  Smiggels 
Kavkové. Oběma přejeme mnoho štěstí.

Lenka Bennerová

ředitelka organizace

Adámek Smiggels Kavka o naši práci zájem (zatím) nejeví.
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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, 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.

Takhle si paritní demokracii nepředstavujeme...
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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 (2006):

Anetta Riglová (předsedkyně)

Věra Honusková

Marta Kozáková

Zaměstnankyně organizace:

Lenka Bennerová              ředitelka organizace

Jana Smiggels Kavková koordinátorka  projektu  „Vyrovnané  šance  v politice“ 
(momentálně plní rodičovské povinnosti)

Kristina Gotteltová koordinátorka projektu „Vyrovnávání šancí žen a mužů
 v rozhodovacích pozicích a politice“

Markéta Kadlecová samostatná projektová pracovnice „Vyrovnávání
šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice“

Kateřina Beňová webová redaktorka projektu „Vyrovnávání šancí 
žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice“

Monika Klimentová koordinátorka projektu „Dejme šanci ženám!“

Petra Ondřejová  koordinátorka projektu „Nebojme se kvót! Afirmativní
akce pro prosazení žen do politiky“

Externí spolupracovnice:

Kateřina Marksová koordinátorka dobrovolnic a dobrovolníků 

Miluš Kotišová školitelka zácviku aspirantek do politiky 
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Kontaktní informace

Název a sídlo organizace:

Fórum 50 %
Feřtekova 540/21
181 00  Praha 8

IČ: 26668181

Korespondenční 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

Tým Fóra 50  %
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2006

Název projektu: Nadstranický zácvik členek a čekatelek politických stran 

Rok: 2006 

Donor: Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund (SCWF)

Cíle
Jeho hlavním posláním je napomoci adeptkám ujasnit si a rozpracovat vlastní cíle, dále upevnit u těchto 
politických aspirantek dovednosti, které potřebují, aby úspěšněji prosazovaly svůj program (vč. opatření pro 
rovnoprávné postavení žen a mužů). Zácvik je dále podpoří ve snaze vnášet do české politické kultury nové 
životadárné  prvky  jako  je  spolupráce,  informační  a  komunikační  senzitivita,  soustředěnost  na  řešení 
problémů apod.

Aktivity
Kurz se dělí na tyto části: teoretickou/ teoreticko-praktickou a praktickou.

Teoretická /teoreticko-praktická část:

• seminář o genderovém mainstreamingu a dalších metodách rovnoprávní politiky 

• seminář o společensko-politických problémech z pohledu feminismů 

• práce s médii 

• etický kodex političky 

• organizační dovednosti - jak si vybudovat a vést tým 

• kooperativní dovednosti vč. mediace 

• cvičení k větší informační a komunikační senzitivitě 

• cizí jazyk

• „Můj program" - vypracování osobního volebního programu 

Praktická část: 

• mentoring

• veřejná vystoupení a veřejný rozhovor 

• publikační minimum (3 články k prioritám v „Mém programu") 

Miluš Kotišová a pracovní skupina při nadstranickém zácviku
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2006

Název projektu: Ženská práva,  Ázerbájdžán a Česká republika,  2. fáze 

Rok:  2006
Donor: Nadace Open Society Fund Praha,  program East-East:Partnership Beyond Boarders 

Programme 2006

Cílem projektu bylo seznámit pracovnice ázerbájdžánských nestátních neziskových organizací se základní 
problematikou  ženských/lidských  práv  a  způsobem  jejich  řešení  v  ČR.  Interaktivní  program  se  skládal
z návštěv širokého spektra organizací občanské společnosti. Pozornost byla věnována zejména tématům, 
které jsou pro ázerbájdžánské ženy nejpalčivější, jako je domácí násilí a obchod se ženami.  

„Azeri “  ženy s českým doprovodem.
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2006

Název projektu: Vyrovnávání šancí žen a mužů v  rozhodovacích pozicích a politice
Rok: 2006 - 2008

Donor:  Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR 

Cíle projektu 

• zvýšení všeobecného povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě 

• oslabení předsudků a genderových stereotypů, které ženám ztěžují  aktivní podílení se na veřejném 
životě a politice

• spolupráce neziskových organizací, které se zabývají genderovou problematikou a právy žen

Aktivity projektu

1. Mediální a osvětové aktivity

• dvě veřejné diskuze na téma „Ženy v politice“ 

• předvolební mediální kampaň „Dost bylo kravat!“ vybízejícím k aktivnímu voličství a podpoře žen do 
politiky

• výstava fotografií „Ženy v ofsajdu? aneb Volby 2006 z pohledu genderu“

•  soutěž pro politické strany „Strana otevřená ženám“, která hodnotila českou politickou stranu nejlépe 
prosazující a dodržující politiku rovných příležitostí pro ženy a muže

2. Výzkumné aktivity

• monitoring tisku

• výzkum veřejného mínění týkající se žen v politice a jejich podpory

• genderová analýza voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006

3. Síťování ženských/genderových neziskových organizací v ČR

• pravidelné schůzky platformy ženských nestátních neziskových organizací, jíž je Česká ženská lobby, 
ta je součástí evropské sítě - Evropské ženské lobby

• vydávání elektronického bulletinu „Síťovka“, který poskytuje členkám ČŽL užitečné informace a prostor 
pro šíření důležitých sdělení pro ostatní členky

Mediální kampaň                                                          Fotografická výstava
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2006

Název projektu: Dejme šanci ženám!

Rok:      2006 - 2007 

Donor:  Nadace Open Society Fund Praha

Cíl

Cílem projektu je zaměřit pozornost také na komunální úroveň české politiky. Ačkoliv mnozí argumentují,
že je v komunální politice dostatek žen, skutečnost je opačná. Z tohoto důvodu chce projekt na základě 
analýzy podzimních komunálních voleb upozornit na nízké zastoupení žen v orgánech statutárních měst ČR
a rozšířit některé aktivity (zácviky) také mimo Prahu.

 Aktivity
Genderové analýzy podzimních komunálních a řádných doplňovacích voleb do Senátu

• genderová analýza komunálních voleb 2006 ve všech statutárních městech ČR a v hlavním městě 
Praha 

• analýza řádných doplňovacích voleb do Senátu 

• zaslání  zpracovaných analýz všem zastupitelstvům statutárních měst  ČR a hlavnímu městu Praha, 
gratulace zvoleným zastupitelkám 

• spuštění webového interaktivního projektu, který obsahuje podrobné statistiky týkající se zastoupení 
žen v politice statutárních měst ČR 

Mediální aktivity

• osvěta veřejnosti a mediální aktivity - pořad Na bělidle - Český rozhlas 6

Nadstranický zácvik aspirantek do politiky

•  tři běhy zácviku aspirantek do politiky 

Akce

 „Dejme šanci ženám v komunální politice“ - celostátní setkání zvolených zastupitelek statutárních měst 
ČR a hlavního města Prahy.

 Obsahem setkání bylo: 

• úvod  do  problematiky  rovných  příležitostí  žen  a  mužů,  resp.  nízkého  zastoupení  žen  v politice, 
představení Fóra 50 %, o.s.

• představení konceptů genderového mainstreamingu a genderového rozpočtování

• panelová diskuse s českými komunálními političkami

• diskuse o budoucí spolupráci komunálních političek

Setkání komunálních zastupitelek v Praze
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2006

Název projektu: Vyrovnané šance v politice 

Rok: 2005-2007 

Donor: Nadace Open Society Fund Praha

Cíl
Cílem  tohoto  projektu  je  dosažení  systémových  změn  v oblasti  rovného  postavení  žen  a  mužů 
v rozhodovacích  procesech,  a  tím  i  zvýšení  počtu  žen  v  politice.  Jednotlivé  aktivity  reagují  na  příčiny 
nerovného postavení žen, které byly zjištěny z odborných studií pořádaných v rámci předchozích projektů 
organizace.  

Hlavními aktivitami jsou: 

• nápomoc při odbourávání stereotypů v nazírání na ženy v politice

• zvýšení informovanosti o dané problematice v médiích

• zvýšení  informovanosti  a  tím  i  ochoty  ke  změnám  uvnitř  politických  strana  a  mezi  zákonodárci
a zákonodárkyněmi

• zpracování uceleného materiálu o této problematice

• zvýšení obecného povědomí o přínosu parity v rozhodovacích procesech

• úsilí  o  zavedení  legislativy  k zavedení  parity  a  zavedení  vnitrostranických  pravidel,  týkajících  se 
rovného zastoupení žen a mužů

V průběhu dvou let byla do projektu zapojena skupina expertů a expertek. Mimo jiné jsou to Miluš Kotišová
z  webového  projektu  Hlídací  fena,  Petr  Pavlík  z  Fakulty  humanitních  studií  UK,  Petra  Rakušanová
ze Sociologického ústavu AV ČR a jiní. 

Vzhledem  k tématu  a  jeho  celospolečenskému  dopadu  považujeme  za  velmi  důležitou  a  přínosnou 
především medializaci celého projektu a tématu politické participace žen obecně.

Aktivity

• publikace - kniha rozhovorů s českými političkami „Čekání na ženský samet” 

• odborná studie o politické participaci žen „Česká politika: ženy v labyrintu mužů“

• seminář pro zákonodárce a zákonodárkyně „Česká politika: parita zatím v nedohlednu”

• pracovní schůzky se zástupci a zástupkyněmi politických stran 

• iniciace nadstranické platformy političek „Česká prezidentka”

• pravidelné obesílání a zprostředkování informací pro cílové skupiny zapojené v projektu

• provozování webových stránek

• pracovní  schůzky  s  novináři  a  novinářkami  a  medializace  tématu  politické participace žen  pomocí 
tiskových zpráv 

                 Kniha Čekání na ženský samet                Odborná analýza „Česká politika: ženy v labyrintu mužů“
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Plány do budoucna

I  v budoucnu  budeme nadále  usilovat  o  dosažení  vyrovnaného zastoupení  žen  a  mužů  v  politice  i  ve 
veřejném životě. Aby taková situace nastala, budeme:

• lobbovat za přijetí závazných pozitivních akcí, které povedou k paritnímu zastoupení žen a mužů v roz-
hodovacích pozicích

• provádět  další  mediální  kampaně,  které  upozorní  veřejnost  na  přetrvávající  nízké  zastoupení  žen 
v politice

• zaměříme se na další oblasti veřejného života (státní správa a komerční sektor) a zapojíme více měst 
ČR, nejen Prahu 

• vyvíjet činnost v rámci sítě České ženské lobby, která se stane partnerkou státní správy při vytváření 
rovných politik pro ženy a muže

• měnit zobrazování žen a mužů v médiích

• zapojovat odbornou veřejnost do řešení problematiky rovných příležitostí

V roce 2007 plánujeme:

• seminář o lobbování pro ženské neziskové organizace 

• mezinárodní konference o pozitivních akcích  

• další ročník soutěže „Strana otevřená ženám“ 

• další dvě kola výzkumu veřejného mínění o ženách v politice 

• vyškolení lektorek a rozšíření nabídky zácviků aspirantek do politiky mimo Prahu

• publikace o slaďování rodinného a pracovního života a pozitivních akcích

• kulaté stoly na téma „Slaďování rodinného a pracovního života“

• diskuse se studujícími vysokých škol 

• výstavu fotografií „Ženy v netradičních profesích“

• informační kampaň před krajskými volbami 

• „Otevřenou univerzitu“ – pilotní studijní program politického vzdělávání pro ženy

Náš cíl: Dosažení genderové rovnosti ve všech rozhodovacích funkcích jmenovaných i volených.
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Ostatní aktivity Fóra 50 % (mimo projekty) 

Kolaudace - Fórum 50 % se v dubnu 2006 přestěhovalo z Nadace 
Open Society Fund Praha do nových prostor na adrese Plzeňská 
846/66. U této příležitosti proběhla i řádná oslava. 

Fotbalové utkání  - Členky našeho týmu se nebojí opravdu ničeho 
a zúčastnily se i fotbalového turnaje. 

Gratulace  nově  zvoleným  poslankyním  - Fórum  50  %  se 
rozhodlo podpořit nově zvolené zástupkyně a při prvním zasedání 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky  jim  popřálo 
hodně síly a předalo jim symbolickou květinu. 

Webové  stránky  - Provozujeme  webové  stránky 
www.padesatprocent.cz, které jsou důležitým zdrojem informací 
(nejen) o problematice politické participace žen. Sekce věnovaná 
volbám se stala součástí digitálního archivu Národní knihovny.  Fotbalové utkání

Poděbrady  - 2. října 2006 připravilo Fórum 50 % debatu o politice a rovných příležitostech pro studenty
a studentky středních škol v Poděbradech. 

Mediální výstupy - V roce 2006 se naše analýzy, zprávy o naší 
činnosti, jakož i my osobně objevily mnohokrát v médiích. Opa-
kovaně jsme byly pozvány do pořadů Sama doma, zpravodajství 
na ČT, do rozhlasových pořadů Na bělidle a Bona Dea. Hosty 
jsme byly také v relacích televize Prima, Nova, ČT 24 a ARD. 
Naše komentáře se objevily v mnoha novinových i časopiseckých 
článcích. 

Veřejné  debaty,  účast  na  konferencích  - Fórum  50  %  se 
pravidelně  účastní  veřejných  debat  a  setkání,  vystupuje  také

        Česká televize   s  odbornými  příspěvky  na  konferencích,  které  se  zabývají 
problematikou žen v politice. V roce 2006 jsme se např. zúčastnily konference pořádané CMC Čelákovice, 
debat sociálně-demokratických žen a levicových klubů žen. 

Fórum 50 % seskupuje a organizačně podporuje neformální nadstranickou platformu političek a nestraniček 
Česká  prezidentka,  která  vyhledává  a  podporuje  ženské  politické  talenty,  a  tím  nepřímo  pracuje
ve prospěch volby první české prezidentky nebo premiérky.

Česká ženská lobby - Fórum 50 % v rámci sítě nestátních neziskových organizací připomínkuje vládní 
dokumenty týkající se rovných příležitostí, zveřejňuje svá stanoviska a lobbuje za ženská práva a politiku 
rovných příležitostí pro ženy a muže. 

Političky na vernisáži výstavy „Ženy v ofsajdu“ a na tiskové konferenci k vydání knihy rozhovorů „Čekání na 
ženský samet“
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Příjmy a výdaje

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

název hlavní hospodářská CELKEM

Spotřeba materiálu 229 667 0 229 667

Opravy a udržování 1 685 0 1 685

Cestovné 454 0 454

Náklady na reprezentaci 23 550 0 23 550

Ostatní služby 1 117 596 0 1 117 596

Mzdové náklady 1 317 672 0 1 317 672

Zákonné sociální pojištění 426 390 0 426 390

Dary 684 0 684

Jiné ostatní náklady 6 561 0 6 561

Poskytnuté členské příspěvky 3 283 0 3 283

náklady celkem 3 127 542 0 3 127 542

Tržby z prodeje služeb 4 380 0 4 380

Změna stavu zásob výrobků 100 908 0 100 908

Úroky 2 360 0 2 360

Přijaté příspěvky 1 572 813 0 1 572 813
Provozní dotace 1 618 067 0 1 618 067
výnosy celkem 3 298 528 0 3 298 528
výnosy - náklady 170 986

Celkové příjmy za rok 2006 2 616 024 Kč 100 %

Z toho:

JPD3, MPSV (dotace) 1 419 384 Kč 54,3 %

Nadace Open Society Fund Praha 1 039 078 Kč 39.7 %

Slovak-Czech Women’s Fund 153 900 Kč 6 %
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Poděkování

Závěrem  bychom  chtěly  poděkovat  všem,  kdo  v  loňském  roce  nějakou  formou  podpořili  činnost  naší 
organizace.  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:

Foundation Open Society Fund Praha

European Social Fund

Slovak-Czech Women's Fund

Global Fund For Women
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