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Obsah

Úvodní slovo

Rok 2012 byl pro Fórum 50 % rokem veskrze pozitivním. Organizaci se dobře daří, je 
vnitřně stabilní a navzdory ekonomické krizi a rostoucí nezaměstnanosti se nám podařilo 
vytvořit během roku nová pracovní místa. Posily týmu tvoří Monika Klimentová, vrátila se 
k nám po několikaleté pauze a má na starost organizaci Kongresu žen a téma komunit-
ního územního plánování z pohledu genderu. Velkým přínosem je i naše nová asistentka 
Markéta Mottlová, která se stará o administrativní a organizační záležitosti a zároveň je 
koordinátorkou České ženské lobby, jíž i tento rok předsedáme. Všem novým i stávajícím 
kolegyním tímto velice děkuji za jejich práci a za nasazení, s kterým prosazují myšlenku 
spravedlivější a vyváženější politiky. V šesti se nám to mnohem lépe táhne.

Uplynulý rok přál i jednomu z našich ústředních témat – kvótám. V létě jsme spustily 
kampaň „Čas na změnu?!“, která si klade za cíl otevřít konstruktivní debatu o gende-
rových kvótách a získat nové podporovatele a podporovatelky Koalice za vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v politice. Jen za poslední půlrok se ke Koalici připojilo více 
než 100 nových členů a členek, mezi nimi i známé osobnosti jako Jiří Dienstbier, Eliš-
ka Wagnerová, Jiří Pehe, Simona Babčáková či Michal Viewegh. Diskuzi o kvótách rozvířil 
návrh Evropské komise na alespoň 40% zastoupení žen i mužů v dozorčích radách vel-
kých obchodních společností. Ačkoli směrnice vyvolala v první chvíli především odpor 
a neoprávněnou kritiku, po uklidnění vášní se otevřel prostor i pro racionální diskuzi. 
Řekněte sami: Jak často se diskutuje o kvótách v hlavním zpravodajství České televize 
a Českého rozhlasu?

Potřebnost kvót v politice potvrdily i výsledky krajských voleb, v nichž se naplnilo 
naše varování, že preferenční hlasy nelze považovat za spolehlivý nástroj pro zvýšení 
zastoupení žen v politice. V podzimních volbách preferenční hlasy ženám nepomohly, 
v některých případech to bylo dokonce naopak. Ačkoli preferenční hlasy vítáme jako 
důležitý prvek přímé demokracie, pro skutečnou systémovou změnu je nutné prosadit 
kvóty na kandidátní listiny. Důkazem efektivity kvót jsou volební výsledky: politické 
strany uplatňující kvóty mají výrazně vyšší podíl zvolených političek.

Na závěr jménem celého Fóra 50 % velice děkuji našim donorům, sponzorům, dobro-
volníkům a dobrovolnicím, stážistům a stážistkám a podporovatelům a podporovatel-
kám všeho druhu. Vaše podpora a ohlasy na naše aktivity jsou pro nás hnacím motorem 
a důkazem, že to, co děláme, má smysl.
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Podporuji iniciativu Fóra 50 %, protože rovnost 
mezi muži a ženami v zaměstnání, či v politice v naší zemi zatím pokulhává. 
Myslím, že žena by měla být za svoji práci ohodnocena stejným platem jako 

muži, a to se mnohdy opravdu neděje. Nechci žádné kvóty, ty považuji za 
nesmyslné a pro ženy nedůstojné. Chci rovný přístup, pak se schopná žena 

prosadí. Já osobně ve své práci v komunální i parlamentní politice nepovažuji 
to, že jsem žena, za hendikep. Naopak, myslím si, že více žen v politice 

a v rozhodovacích pozicích bude kultivovat a rozvíjet prostředí, v němž se 
pohybují.

Řekli o nás

Jana Černochová
starostka MČ 

Praha 2 a Poslankyně 
ParlaMentu 

České rePubliky

Oceňuji dlouhodobou snahu organizace 
Fórum 50 % za vyrovnané zastoupení žen v politice. I já věřím, že více žen 

v politice může významně přispět k prosazení pozitivních změn ve fungování 
naší společnosti. Z osobní zkušenosti navíc vím, že s kandidátkou sestavenou 

dle principu 50:50 lze ve volbách uspět. Jako vše nové, co mění stávající pořádky, 
to není jednoduché prosadit, ale jsem pevně přesvědčen, že je to jen otázkou 

času. Mnoho žen dělá „politiku“ již dnes v neziskových organizacích. Budu rád, 
když bude Fórum 50 % i nadále přispívat k tomu, aby se třeba právě tyto ženy 
mohly více uplatnit i v reálné politice. Schopných žen je totiž více než dost...

Jan Korytář
Předseda 
Politického hnutí 
zMěna

Občanskou společnost a její veřejně prospěšné 
aktivity obecně považuji za jeden ze základních pilířů demokracie. 

Fórum 50 % dnes patří mezi jednu z nejvýznamnějších a veřejností dobře 
vnímaných organizací věnujících se lidskoprávním tématům a rovným 

příležitostem. Je důležité, aby ženy, které tvoří více než padesát procent obyvatel 
naší země, měly rovné podmínky s muži nejen v zaměstnání, ale například 

i v zastoupení ve veřejném životě. Jsem příznivcem pozitivní diskriminace a kvót. 
Jako senátor jsem, bohužel neúspěšně, navrhoval změnu volebního systému 

tak, aby si občané mohli na kandidátkách svobodně vybírat své reprezentanty 
v zákonodárném sboru bez ohledu na pořadí, které určila strana a několik málo 

jejích funkcionářů. Právě zde jsem viděl velkou příležitost pro ženy-političky, 
které tak mohly získat šanci „přeskákat“ své mužské kolegy.

Jiří Dienstbier
senátor, kandidát 
na Prezidenta 
za Čssd

Považuji účast žen – a to nejrůznějších ideologických 
zázemí – v politice za přínosnou věc. Nabízíme jiný pohled na věc než 

od přírody soutěživější a dravější muži. Jsem ráda, že se Fórum 50 % snaží 
prosazovat myšlenku rovného zastoupení žen v politice a doufám, že naše 
společnost jednou dozraje do normality běžné ve skandinávských zemích.

Zuzana Roithová
euroPoslankyně 
a kandidátka na 

Prezidentku za kdu-Čsl

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2012Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 20124 5



O organizaci

Obecně prospěšná společnost Fórum 50 % vznikla v prosinci 2010, svými aktivitami 
navazuje na mnohaletou činnost občanského sdružení Fórum 50 %.1
●●•  Reagujeme na problém nedostatečného zastoupení žen na všech úrovních 

rozhodování.
●●•  Všemi svými aktivitami usilujeme o vytvoření společnosti s vyrovnaným 

zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.
●●•  Paritní zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování považujeme za základ 

pluralitní demokratické společnosti.
●●•  Usilujeme o zavedení rovných podmínek pro zapojení žen a mužů do veřejného 

života.
●●•  Hlavním principem naší činnosti je nadstranickost.
●●•  Spolupracujeme s ostatními organizacemi prosazujícími zájmy žen.

Naše vize

●●•  Usilujeme o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.

Naše mise

●●•  Odstraňujeme společenské nerovnosti mezi ženami a muži.
●●•  Podporujeme ženy při prosazování ve veřejném životě.
●●•  Podporujeme zapojování veřejnosti do politiky.
●●•  Nabouráváme genderové stereotypy a ovlivňujeme veřejné mínění.

Cíle

●●•  Rovnější postavení žen a mužů ve společnosti
●●•  Paritní zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování
●●•  Aktivnější občanská společnost
●●•  Transparentnější fungování politiky

1  V současné době funguje souběžně jak původní občanské sdružení, tak obecně prospěšná společnost.

Správní rada/Board of Directors
●●•  Tanweer Ali (předseda)
●●•  Lenka Bennerová
●●•  Petra Ali Doláková
●●•  Marta Ricci
●●•  Petr Kutílek
●●•  Marta Pišoft Kozáková

Dozorčí rada/Board of Trustees
●●•  Renata Židlická (předsedkyně)
●●•  Ondřej Horký Hlucháň
●●•  Jana Pattynová

Board of Advisors
●●•  Marie Čermáková – socioložka, místopředsedkyně Dozorčí rady 

Sociologického Ústavu AV ČR
●●•  Mahulena Hofmannová – profesorka mezinárodního práva na  

univerzitě v Giessenu, Německo
●●•  Janina Hřebíčková – ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky 

Ministerstva zahraničí
●●•  Petra Janíčková – manažerka, zakladatelka portálu PráceŽeny.cz
●●•  František Kostlán – novinář, aktivista
●●•  Jaroslava Kubátová – ředitelka TC Business School
●●•  Monika Laušmanová – ředitelka úseku Centrální řízení rizik České Spořitelny
●●•  Petr Pavlík – ředitel Institutu magisterských studií Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy
●●•  Rostya Gordon Smith – manažerka v oblasti lidských zdrojů
●●•  Vladimír Špidla – ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý eurokomisař 

pro sociální záležitosti
●●•  Martin G. Špryňar – generální tajemník sdružení Bohemia ČESMAD
●●•  Eliška Wagnerová – senátorka, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu ČR

Výroční zpráva

Úspěchy organizace
●•  Rozšíření týmu o další zaměstnankyně a rozsáhlá spolupráce  

s cca 30 dobrovolníky/icemi a stážisty/kami,
●•  Úspěšné otevření diskuze ke kvótám,
●•  Získání významných podporovatelů a podporovatelek Koalice za vyrovnané 

zastoupení žen a mužů v politice (např. Jiří Dienstbier, Eliška Wagnerová, 
Michal Viewegh, Simona Babčáková),

●•  Rozsáhlé mediální pokrytí – rozšíření spolupráce s rozhlasem a TV,
●•  Široká propagace na sociálních sítích a založení blogu na serveru Ihned.cz,
●•  Působení zaměstnankyň organizace v poradních orgánech vlády  

(Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů),
●•  Rozvoj mezinárodní spolupráce.
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Jana Smiggels Kavková
ředitelka organizace /

executive director

Vladimíra Briestenská
Projektová koordinátorka / 

Project coordinator

Marcela Adamusová
Projektová koordinátorka, 

Pr Manažerka a lektorka / Project 
coordinator & Pr Manager 

& lecturer

Monika Klimentová
Projektová koordinátorka 

a konzultantka v oblasti 
koMunitního rozvoje / Project 

coordinator & local develoPMent 
consultant

Halka Jaklová
zástuPkyně ředitelky 

a fundraiserka / dePuty 
director & fundraiser

Markéta Mottlová
asistentka, koordinátorka aktivit 

České ženské lobby / assistant 
& czech WoMen’s lobby coordinator

Veronika Šprincová
Projektová koordinátorka, 

lektorka a analytiČka / Project 
coordinator & analyst & lecturer

Kontakt / Contact
Adresa/Address: Kontaktní osoba/Contact person:
Fórum 50 %, o.p.s. Jana Smiggels Kavková, ředitelka
Plzeňská 846/66 tel.: +420 257 216 170
150 00 Praha 5 mob.: +420 774 411 151
 E-mail: forum@padesatprocent.cz
 Web: www.padesatprocent.cz
 Facebook: www.facebook.com/forum.50.procent
 Twitter: @Forum50 | Skype: forum.50

Zaměstnankyně 
organizace / Employees
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Přehled projektů

Ženy do politiky chtějí!

Realizace: leden 2011 – duben 2012
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Halka Jaklová

Cíl: Podpora žen v politických stranách, tlak na systémové řešení nedostatku žen v po-
litice pomocí přijetí kvót, medializace tématu.

Aktivity: V březnu 2012 proběhlo v Praze síťovací setkání političek a žen se zájmem 
o věci veřejné. 20. března jsme na tiskové konferenci za velkého zájmu médií spustili 
databázi expertek, která čítá více než 250 jmen z různých oborů. U příležitosti Meziná-
rodního dne žen 8. 3. 2012 jsme uspořádali happening – symbolický závod mužů proti 
ženám o místa na kandidátní listině. Jeho smyslem bylo poukázat na nízké zastoupení 
žen v politice a na překážky, kterým musejí na rozdíl od mužů čelit. Zatímco čtyřem 
startujícím mužům kromě obleků nic nebránilo v závodění, čtyři ženy se musely po-
týkat s vysokými podpatky, nákupem, těhotenským břichem či kočárkem s dítětem. 
Závod dopadl nepřekvapivě ve prospěch mužů. Akce získala velkou pozornost médií 
včetně reportáže v Událostech na ČT 1. Z happeningu vzniklo i krátké video, které je ke 
shlédnutí na webových stránkách organizace a na kanálu YouTube www.youtube.com/ 
zenyvpolitice.

Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství

Realizace: červenec 2011 – duben 2013
Donor: Nadační fond Hyundai
Koordinátorka: Marcela Adamusová

Cíl: Cílem projektu je zvýšit zapojení občanů a občanek do veřejného rozhodování, zlep-
šit fungování demokratické společnosti a právního státu a přispět k integraci sociálně 
vyloučených osob do obecní komunity.

Aktivity: V období březen 2012 – červen 2012 uskutečnil námi proškolený lektorský 
tým vzdělávací workshopy na základních a středních školách na téma možnosti zapo-
jení občanů a občanek do rozhodování v obci. Celkem jsme takto proškolili téměř 500 
studujících. Na podzim proběhlo školení pro výzkumný tým, který následně vypracoval 
analýzu kandidátních listin a výsledků voleb z genderového hlediska. Projekt byl pro-
dloužen do dubna 2013.

Strany, podporujte ženy!

Realizace: září 2011 – srpen 2013
Donor: OSI Think-Tank Fund
Koordinátorka: Veronika Šprincová

Ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková, na setkání k Mezinárodnímu dni žen na 
francouzské ambasádě (13. 3. 2012) / Jana Smiggels Kavkova, director of Fórum 50 % – 
International Women´s Day – meeting at the French Embassy (Mar 13, 2012) Předseda Strany zelených, Ondřej Liška, jako šťastný výherce závodu o místa na kandidátní 

listině (8. 3. 2012, zdroj: Pražský deník, autor: Dimír Šťastný) / The chairman of the Green Party, 
Ondrej Liska, as the happy winner of the race for a place on the list of candidates (Mar 8, 2012)
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Cíl: Cílem projektu je motivovat politické strany ke zvyšování zastoupení žen v politice 
a rozhodovacích procesech a poskytnout jim k tomu potřebnou expertízu, konkrétní 
nástroje a pomoc při jejich implementaci.

Aktivity: Druhá polovina roku 2012 byla poznamenána krajskými a senátními vol-
bami a přípravou na historicky první přímou prezidentskou volbu. Proto se většina 
aktivit projektu uskutečnila v první polovině roku. Ve spolupráci s experty a ex-
pertkami i členy a členkami konkrétních stran jsme připravili strategické materiály 
pro politické strany obsahující, jak zhodnocení současného stavu, tak doporučení, 
jak jej zlepšit. V květnu se uskutečnil seminář na téma ženy v politice a kvóty pro 
Komunistickou stranu Čech a Moravy. Se stranou jsme spolupracovali i při vytváření 
nového orgánu – Komise žen ÚV KSČM. Intenzivní spolupráce probíhala s Českou 
stranou sociálně demokratickou – podíleli jsme se na přípravě dokumentů, týkají-
cích se rovnosti žen a mužů a v červnu na strategickém setkání zakládajících členek 
Oranžového klubu – občanského sdružení, které si klade za cíl prosazovat rovné 
zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě. Třídenního setkání se zú-
častnili i kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier a ředitel Masarykovy demokratické 
akademie Vladimír Špidla. Průběžně jsme spolupracovali i se Stranou zelených, 
zejména při obnově Klubu zelených političek. Navázali jsme spolupráci s CEVRO 
Institutem, v roce 2013 proběhne společný seminář pro Občanskou demokratic-
kou stranu. Na individuální úrovni jsme spolupracovali i s členkami ODS a TOP 09. 
S politiky a političkami napříč stranami probíhaly osobní schůzky a spolupráce na 
úrovni poradních orgánů vlády.

Prosazování rovných příležitostí žen a mužů – 
obecná podpora organizace

Realizace: 2012
Donor: Slovak-Czech Women’s Fund
Koordinátorka: Halka Jaklová

Cíl: Projekt byl zaměřen na institucionální podporu organizace a jejích aktivit a šíření 
tématu rovných příležitostí žen a mužů ve veřejném životě mezi širokou veřejnost. Kon-
krétně si kladl za cíl zlepšit především PR, fundraising a marketing organizace.

Aktivity: Mezi hlavní aktivity patřilo v oblasti fundraisingu – plánování a rozvoj efek-
tivního samofinancování a s tím spojený marketing výdělečných aktivit organizace. 
Dále bylo v rámci projektu vylepšeno celkové PR organizace – především v oblasti 
internetové propagace (zlepšení a optimalizace webových stránek, založení blogu, 
zvýšení návštěvnosti facebooku a webu, aj.). Také byly vyrobeny a distribuovány PR 
materiály propagující činnost organizace a vzdělávací aktivity. V neposlední řadě pro-
jekt umožnil další vzdělávání odborných pracovnic organizace – především fundraiserky 
a PR manažerky.

Dámy mají přednost: podpora žen v krajských a senátních volbách

Realizace: duben 2012 – listopad 2012
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Vladimíra Briestenská

Cíl: Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zastoupení žen v krajských zastupitelstvech 
a Senátu. Projekt svými aktivitami přispěl i ke zvýšení povědomí o postavení žen v české 
politice a informovanosti o možnostech, jak k vyššímu zastoupení žen v politice přispět.

Aktivity: Mezi stěžejní aktivity projektu patřily analýzy a kampaně. Vypracovali jsme 
a zveřejnili analýzy kandidátních listin do krajských voleb, nominací do Senátu a výsled-
ků voleb z hlediska zastoupení žen a mužů. Hlavní výstupy analýzy volebních výsledků 
jsme prezentovali na jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Externě 
jsme ve spolupráci s Katedrou genderových studií FHS UK nechali vypracovat mediální 
analýzu zobrazování političek v předvolební kampani s názvem „Modelky a pečující 
matky“, která je dostupná v tištěné i elektronické podobě. Vedle mediální kampaně 
(publikování článků v médiích a příspěvků na webových stránkách, blogu, Facebooku 
a Twitteru) proběhla i již tradiční kontaktní kampaň s maskotem – kuřetem ve všech 
krajích ČR. Po volbách jsme zařadili kontakty na nově zvolené zastupitelky do databáze 
političek zveřejněné na webových stránkách www.padesatprocent.cz.

Ženy, muži, podporujme paritu v rozhodovacích procesech

Realizace: červen 2012 – listopad 2013
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Halka Jaklová

Kampaň Kuře Tour 2012: kuře a první dáma Livie Klausová (12. 10. 2012) / The campaign 
Chicken Tour 2012: the chicken and first lady Livie Klausová (Oct 12, 2012)
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Cíl: Hlavním cílem projektu je systémová změna v podobě přijetí pozitivních opatření 
vedoucích k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve veřejném životě. Svými aktivitami 
projekt přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o problému nevyrovnaného zastoupení 
žen a mužů v rozhodovacích procesech, jeho příčinách, důsledcích a o nástrojích změny 
současného stavu. Jedním z cílů je i změna vnímání problematiky zastoupení žen ve 
veřejném životě jako „ženské otázky“.

Aktivity: V srpnu proběhla za účasti politiků, političek a osobností veřejného života, 
pod záštitou starostky Prahy 2 a poslankyně, Mgr. Jany Černochové, veřejná diskuze 
na téma „Ženy a korupce“, kterou moderovala Jana Šmídová. V rámci letošního roční-
ku konference Forum 2000 jsme jako součást hlavního programu na Žofíně uspořádali 
22. října 2012 ve spolupráci s Open Society Fund Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung Prag 
diskuzi „Women Leaders Panel“, v níž vystoupilo celkem 6 veřejně aktivních žen z růz-
ných zemí (video je k dispozici na http://www.forum2000.cz/cz/web-tv/cat/2012/detail/
women-leaders-panel). Před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu proběhly veřejné 
diskuze s kandidátkami v Ostravě, Olomouci a Liberci. Ty částečně sloužily i k síťování 
ženských političek v daných krajích, které měly šanci navzájem poznat své názory a po-
litické programy a sdílet zkušenosti s výkonem politické funkce. Spolu s tím proběhlo 
a na webových stránkách www.padesatprocent.cz bylo publikováno celkem 22 e-mai-
lových rozhovorů s kandidátkami. V rámci osvěty jsme se věnovali především tématu 
kvót, které se ve druhé polovině roku dostalo do popředí zájmu díky schválení směrnice 
zavádějící genderové kvóty Evropskou komisí. Pozornost jsme věnovali i historicky první 
přímé volbě hlavy státu. Na webových stránkách jsme vytvořili sekci „Prezidentka“, v níž 

jsou zveřejněny informace o ženských kandidátkách včetně možností, jak jejich nominaci 
podpořit. Z hlediska zviditelňování tématu v politických stranách i občanské společnosti 
bylo významné naše zapojení do aktivit platformy věnující se vnímání EU a jejích politik 
v ČR, kterou koordinuje Glopolis (na činnosti se podílejí NNO i firmy).

Jak dostat více žen do české politiky?

Realizace: srpen 2012 – červenec 2013
Donor: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Koordinátorka: Marcela Adamusová

Cíl: Cílem projektu je otevřít politickou a veřejnou diskuzi o potřebě genderových kvót, 
informovat veřejnost o výhodách vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a od-
stranit některé nejčastější předsudky a mýty, které se ke kvótám vztahují. V neposlední 
řadě chceme získat nové podporovatelky a podporovatele kvót.

Aktivity: V úvodu projektu jsme zahájili kampaň „Čas na změnu?! Kvóty jako řešení 
nízké účasti žen ve vedení“. V rámci kampaně jsme natočili informační videospot a 10 
rozhovorů na téma zastoupení žen v politice a kvóty. Podařilo se nám získat odpovědi 
známých a respektovaných osobností jako je např. Jiří Dienstbier (senátor a kandidát na 
prezidenta), Olga Sommerová (režisérka), Michal Viewegh (spisovatel), Simona Babčáko-
vá (herečka) a další. Videospot i rozhovory jsou ke zhlédnutí na našem kanálu YouTube 
(www.youtube.com/zenyvpolitice). V listopadu jsme ve spolupráci s Výborem pro vy-
rovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích uspořádali seminář 

Tisková konference „Čas na změnu: Kvóty jako řešení nízké účasti žen ve vedení“ 
(22. 8. 2012) / Press conference “Time for a change: Quotas as a solution to the 

low participation of women in leadership ” (Aug 22, 2012)

Diskuze „Mohou ženy ve vedení ovlivnit míru korupce?“. Pozvání přijal mj. zakladatel 
Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček či Eliška Hašková Coolidge (23. 8. 2012) / 
The discussion “Can women in leadership affect the level of corruption?”. The invitation 
was accepted, inter alia, by the founder of the Endowment Fund Against Corruption 
Karel Janeček and by Eliška Hašková Coolidge (Aug 23, 2012)
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v Poslanecké sněmovně, který byl věnován dopadům nevyrovnaného zastoupení žen 
a mužů v rozhodovacích procesech a možným řešením. O seminář byl nadprůměrný zá-
jem, zúčastnilo se jej téměř 100 návštěvníků a návštěvnic, včetně poslankyň a poslanců. 
Průběžně také získáváme nové podporovatele a podporovatelky Koalice za vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v politice, od zahájení projektu jsme získali 140 nových podpisů.

Více žen v evropské politice – více žen v roce 2014

Realizace: listopad 2012 – říjen 2014
Hlavní partner: LUDEN (Local Urban Development European Network)
Donor:  Evropská komise (DG Justice, program „Fundamental Rights 

and Citizenship“)
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Cíl: Podpora žen ve volbách do Evropského parlamentu, podpora volební účasti žen.

Aktivity: Kampaň na podporu kandidátek do Evropského parlamentu, podpora skupi-
ny kandidátek pomocí vzdělávání a síťování, vytvoření akční skupiny na podporu žen, 
spolupráce s politickými stranami, vytvoření studie o současném zastoupení žen v české 
politice, mezinárodní semináře a výměna zkušeností a dobré praxe. V projektu je zapo-
jeno celkem 14 organizací ze 14 zemí EU.

Vzdělávací a osvětové aktivity

Semináře pro veřejnost
●•  Úspěšně proběhly otevřené semináře pro veřejnost s názvy: Rétorika, Etiketa 

a vizáž pro ženy ve veřejném životě, Nenechte se zaskočit médii, Jak uspět nejen při 
politickém vyjednávání.

Akreditované semináře pro veřejnou správu

●•  Aktuální problematika rovných příležitostí pro úředníky a úřednice veřejné správy 
(MČ Praha 18 – Letňany),

●•  Komunitní a genderové rozpočtování ve městech a obcích – veřejné výdaje 
a zapojování veřejnosti (obec Nelahozeves).

Jiné vzdělávací a osvětové aktivity

●•  Přednáška o ženách v české politice a roli Fóra 50 % pro Vietnamský svaz žen na 
České zemědělské univerzitě,

●•  Přednášky o ženách v české politice a roli Fóra 50 % pro americké studující na 
Univerzitě Karlově (programy USAC a CIEE),

●•  Propagace organizace a jejích aktivit na veletrhu neziskových organizací NGO market,
●•  Přednáška o zastoupení žen v politice a prosazování genderové rovnosti v ČR 

v rámci projektu Rising Stars pro CEVRO,
●•  Přednáška o ženách v politice pro studující na Anglickém gymnáziu, České Budějovice,
●•  Účast v debatě o přímé prezidentské volbě, Goethe Institut, pořádala MDA, Cesta a FES.

Mezinárodní spolupráce

V první polovině roku 2012 byly realizovány aktivity v mezinárodním projektu Let’s make 
politics female financovaném z prostředků EU v programu celoživotního učení Grundtvig. 
V Praze proběhl workshop na téma genderové vzdělávání a závěrečné setkání zástupkyň 
České republiky, Polska, Finska a Řecka. Mezi výstupy projektu patří i webová stránka 
www.femalepolitics.eu a profil na sociální síti Facebook www.facebook.com/femalepolitics.

Další:

●•  Účast na akcích organizovaných v Budapešti Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest:
●–  29. října 2012 workshop „Low participation of women in politics: A reality set in 

stone in the Visegrád countries?“,
●–  26. – 27. listopadu 2012 workshop „Coalition building and lobby work around 

women’s issues in East-Central Europe“,
●–  27. listopadu 2012 účast a vystoupení na diskuzi „Gender quotas in business: state 

of play in Europe and national discourses“,

Veronika Šprincová na semináři o vytváření koalic a lobbingu v Budapešti (26. – 27. 11. 2012) / 
Veronika Šprincová at the seminar on building coalitions and lobbying in Budapest (26 – 27 Nov 2012)
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●•  Účast na panelové diskuzi o prosazování ženských práv ve střední a východní 
Evropě v rámci Kongresu Kobiet, Varšava, Polsko, 14. září,

●•  Přednáška o ženách v české politice a roli Fóra 50 % pro egyptské a libyjské 
neziskové organizace.

Další aktivity

6. Sympozium České prezidentky
Zapojili jsme se do uspořádání 6. ročníku Sympozia České prezidentky, které se poprvé 
konalo jako součást konference Forum 2000 v Centru současného umění DOX. V pro-
gramu byl zohledněn fakt, že se blížily první přímé prezidentské volby, a na akci proto 
vystoupily skutečné kandidátky na post české prezidentky – Táňa Fischerová, Rut Kolín-
ská, Zuzana Roithová a Klára Samková. Další osobnosti, které promluvily, byly socioložka 
Marie Čermáková, Adriana Krnáčová a filosofka Anna Hogenová.

Klub političek

Klub političek je nadstranická členská platforma političek a žen, které mají zájem 
o politiku z celé České republiky. Je místem podpůrných setkávání, sdílení informací, 
názorů a vzdělávání. Klub byl založen v roce 2008 a v současné době je v něm sdru-
ženo 20 žen z různých politických stran, včetně bezpartijních. Členky mají přednostní 
vstup a slevy na slavnostní a odborné akce Fóra 50 %, jsou zařazeny do unikátní 
Databáze političek na www.padesatprocent.cz, mají možnost vyjádřit své názory na 

webových stránkách Fóra 50 %, podílet se na mediálních výstupech naší organizace 
a další výhody.

Dobrovolnictví a stáže

V roce 2012 probíhala velmi plodná spolupráce s dobrovolníky a dobrovolnicemi, stá-
žisty a stážistkami. Navázali jsme spolupráci se 30 lidmi, kteří nám pomohli s realizací 
aktivit jak po organizační, tak po odborné stránce. Především v průběhu předvolební 
kampaně nám pomohli dobrovolníci a dobrovolnice po celé České republice s distribucí 
letáků a propagací. 10 stážistům a stážistkám z různých škol především politologického, 
genderového a ekonomického zaměření jsme umožnili absolvovat v naší organizaci stáž. 
Všem za rady, pomoc a spolupráci moc děkujeme!

Přípravné setkání ke Kongresu žen

Rok 2012 se nesl mimo jiné také ve jménu příprav prvního českého Kongresu žen. Inspira-
ce uspořádat Kongres žen pochází z Polska, kde je dnes již každoročně pořádán tzv. Kon-
gres Kobiet. Přípravy toho českého začaly přípravným pracovním setkáním, které se 
uskutečnilo 23. 10. 2013 jako součást konference Forum 2000 v Galerii současného umění 
v Praze DOX. Diskuse probíhaly metodou „world cafe“ s cílem získat co nejvíce podnětů 
pro přípravu, organizaci a realizaci prvního českého Kongresu žen. Akce byla pořádána 
za přispění zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze a nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

Veřejná konzultace k genderovému složení 
představenstev společností v EU

Zapojili jsme se do veřejné konzultace k otázce nerovnovážného zastoupení mužů 
a žen v představenstvech společností v EU a zaslali příspěvek Evropské komisi. Ve svém 

Stáže a dobrovolnická výpomoc se odehrávají nejen v kanceláři, 
ale i v terénu: symbolický závod o místa na kandidátní listině 
(8. 3. 2012) / Internships and volunteering are taking place not 
only in the office but also in the field: a symbolic race for a place 
on the list of candidates (8 March 2012)

6. Sympozium České prezidentky v Centru současného umění DOX (23. 10. 2012) / 6th Symposium of the 
Czech “Presidentess”at the Center for Contemporary Art DOX (23 Oct 2012)
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příspěvku jsme vyjádřili přesvědčení, že samoregulace se v této oblasti ukazuje jako 
nedostatečná a navrhli jsme proto zavedení povinných regulačních opatření – kvót, 
které by však měly být doplněny řadou dalších podpůrných opatření (např. mentoring, 
vzdělávání, osvětové kampaně, síťování, vytváření databází expertek, genderové audity, 
vyšší míra transparentnosti výběrových řízení, vyhledávání ženských talentů, zavádění 
flexibilních a zkrácených pracovních úvazků a dalších opatření pro slaďování osobního 
a pracovního života). Plné znění příspěvku Fóra 50 % i Vlády ČR je dostupné na webo-
vých stránkách www.padesatprocent.cz.

Otevřené dopisy

●•  Otevřený dopis premiérovi k Národní rozpočtové radě – v lednu jsme poslali 
otevřený dopis premiérovi Nečasovi, ve kterém ho žádáme, aby při jmenování NRR 
do výběru konkrétních osob zahrnul kromě ekonomických expertů také některé 
z celé řady kvalifikovaných a schopných expertek působících v ČR.

●•  Dopis premiérovi a předsedkyni Legislativní rady vlády k právní úpravě nového 
rejstříkového zákona pro budoucí spolky (stávající občanská sdružení) – 
v červnu jsme poslali dopis, ve kterém apelujeme na sjednocení rejstříku 
občanských sdružení resp. budoucích spolků s rejstříkem dalších forem neziskových 
organizací pod rejstříkovými soudy resp. Ministerstvem spravedlnosti.

Sociální sítě a blog

Nadále rozvíjíme komunikaci s našimi příznivkyněmi a příznivci prostřednictvím sociál-
ních sítí. Kromě webových stránek informujeme o svých aktivitách, ale i o dění souvise-
jícím s tématem ženy v politice, i na Facebookových stránkách organizace. V současné 
době máme 900 fanoušků a fanynek a jejich počet i nadále roste.

Přípravné pracovní setkání ke Kongresu žen (23. 10. 2012) / Preparatory work meeting 
before the Congress of Women (23 Oct 2012)

V roce 2012 jsme rozšířili naše působení na sociálních sítích i o Twitter (https://twitter.com/ 
Forum50) a Pinterest (http://pinterest.com/forum50). Nadále využíváme i kanál YouTube 
(http://www.youtube.com/zenyvpolitice). Nejúspěšnějším videem za rok 2012 byl spot 
na propagaci genderových kvót (přes 500 shlédnutí), vysokou sledovanost mají i video-
rozhovory o ženách v politice se známými osobnostmi.
Nově jsme se na základě nabídky z Hospodářských novin rozhodli psát jménem Jany 
Smiggels Kavkové občasný blog, kam přispíváme průměrně jednou měsíčně. Blog se 
setkal s vysokým ohlasem, nejvyšší čtenost (téměř 3500 přečtení) měl text věnovaný 
monitorovací zprávě Social Watch o stavu genderových nerovností v ČR.

Mediální prezentace

Informace o Fóru 50 % a jeho aktivitách či vyjádření jeho zaměstnankyň k problematice 
zastoupení žen a mužů ve veřejném životě nebo k genderové problematice obecně se 
objevilo ve více než 200 článcích tištěných a elektronických médií (údaje z monitoringu 
tisku firmy Anopress IT).

Tištěná média (řazeno abecedně):
Cosmopolitan, Deník (různé regionální mutace), Haló noviny, Hospodářské noviny, 
Lidové noviny, Literární noviny, Marie Claire, Metro, MF Dnes, Nordic News aj.

Elektronická média:
Aktualne.cz, Babinet.cz, blogy – iDnes.cz a iHNed.cz, Ceskamedia.cz, 
Ceskenoviny. cz, Denikreferendum.cz, E15.cz, Econnect.cz, Euractiv.cz, Euro. cz, 
Euroskop.cz, Financninoviny.cz, iDnes.cz, Informacezbrna.cz, Lidovky.cz, 
Mediafax.cz, Mf.cz, Novinky.cz, Parlamentnílisty.cz, OnaDnes.cz, Podnikatel.cz, 
Praguemonitor.com, Praguepost.com, Profit.cz, Regiony24.cz, Romea.cz, Tyden.cz, 
Zena-in aj.

Rozhlas:
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Český rozhlas 6 – Hovory na bělidle, Studio STOP
Český rozhlas 7 – Rádio Praha
Český rozhlas – Regina
Český rozhlas – Rádio Česko
Český rozhlas – Rádio Wave
Rádio Čas

Televize:
ČT1 – Máte slovo, Sama doma, Tah dámou, Události, komentáře
ČT24 – Zprávy
TV Barrandov
TV Metropol – Zprávy, Supermáma?
Prima Family – Fakta Barbory Tachecí, Zprávy
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Naše publikace

●•  Kvóty a další opatření pro vyšší zastoupení žen v politice
●•  Modelky a pečující matky: mediální prezentace žen kandidujících do krajských voleb 2012
●•  Nominace do senátních voleb 2012 (pouze elektronická verze)
●•  Analýza výsledků senátních voleb 2012 (pouze elektronická verze)
●•  Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách do krajů 2012 (pouze elektronická verze)
●•  Analýza výsledků krajských voleb 2012 (pouze elektronická verze)
●•  Gender Equality in the Czech Republic – Working Paper (pouze elektronická verze)

Spolupráce na publikacích
●•  Monitorovací zpráva Social Watch – česká a mezinárodní

Členství ve státních orgánech 
a dalších institucích

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
V roce 2012 se uskutečnila celkem dvě zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen 
a mužů. Únorové zasedání bylo prvním po přesunu Rady z Úřadu vlády ČR na MPSV, 
představili jsme zde proto nejen činnost organizace, ale i konkrétní aktivity, které Fó-

rum 50 % realizovalo v souvislosti s podzimními senátními a krajskými volbami (analýzy 
a kampaň za vyšší zastoupení žen v krajských zastupitelstvech a Senátu). V návaznos-
ti nato Rada na svém následujícím jednání, které proběhlo v květnu, vzala informace 
o kampani na vědomí a svým usnesením podpořila úsilí o vyrovnanější zastoupení žen 
a mužů ve volených funkcích. Vzhledem k personální změně v čele resortu bylo další 
jednání přesunuto až na rok 2013.

Výbor pro vyrované zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích procesech 
Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Fórum 50 % se i nadále podílí na činnosti Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v politice a v rozhodovacích procesech, kterému předsedá ředitelka Jana Smiggels Kav-
ková. V roce 2012 jsme zahajovali kampaň na podporu žen v krajských a senátních vol-
bách společnou tiskovou konferencí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, společně 
s Výborem jsme rovněž uspořádali seminář o nástrojích pro zvýšení zastoupení žen ve 
vrcholných pozicích ve Sněmovně. Podíleli jsme se také na vzniku strategie pro zvýšení 
zastoupení žen v rozhodovacích procesech, ke které vznikla speciální pracovní skupina. 
Její předsedkyní je rovněž Jana Smiggels Kavková. Po dokončení bude strategie před-
ložena vládě.

Výbor pro institucinální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů Rady vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů
V roce 2012 jsme se podíleli i na práci Výboru pro institucinální zabezpečení rovných 
příležitostí žen a mužů, který se v minulém roce zaměřoval především na přesun Rady 
z Úřadu vlády na MPSV a jeho dopady na institucionální zajištění rovných příležitostí 
žen a mužů, víceletou strategii rovnosti žen a mužů, obsah a strukturu Aktualizovaných 
opatření, priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, 
financování projektů a NNO zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů.

Evropská ženská lobby
V roce 2012 jsme se aktivně zapojili do chodu Evropské ženské lobby (EWL). Ředitelka 
Fóra 50 % se stala členkou Boardu a podílí se tak na tvorbě politik a postojů EWL. Mezi 
nejvýznamnější aktivity v roce 2012 patřilo lobbování za vyhlášení Evropského roku proti 
násilí na ženách, tlak na podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na 
ženách a domácímu násilí, dále účast na tvorbě publikace o dopadech reforem a škrtů 
na ženy a alternativní doporučení pro Evropskou strategii 2020.

Česká ženská lobby
Česká ženská lobby, které předsedá ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková, vydala 
v roce 2012 několik tiskových zpráv k relevantním tématům (u příležitosti Mezinárodní-
ho dne žen a Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, k situaci v porodnictví a k uvěz-
nění Pussy Riot). Rozeslali jsme několik otevřených dopisů (řediteli Oborové zdravotní 
pojišťovny s žádostí o přehodnocení postupu OZP vůči Ivaně Königsmarkové, ministrovi 
práce a sociálních věcí a členům Evropské komise ve věci financování projektů v rámci 
OP LZZ, maďarskému prezidentovi ve věci vězněné porodní asistentky a lékařky Ágnes 

Marcela Adamusová při rozhovoru v Českém 
rozhlase – pořad Dvacet minut Radiožurnálu 
(22. 8. 2012, zdroj: www.rozhlas.cz, foto: Matěj 
Pálka) / Marcela Adamusová during the interview 
for Český rozhlas – “Dvacet minut Radiožurnálu” 
broadcast (22 Aug 2012, source: www.rozhlas.cz, 
photo: Matěj Pálka)

Jako předsednická organizace České ženské lobby 
jsme uspořádali happening před konzulátem Ruské 
federace za osvobození Pussy Riot (16. 4. 2012) / As 
the presiding organization of Czech Women’s Lobby, 
we organized a happening in front of the Consulate 
of the Russian Federation for the liberation of Pussy 
Riot (16 Apr 2012)
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Geréb, premiérovi a ministrovi práce a sociálních věcí k dotační politice vůči NNO pro 
rok 2013, českému eurokomisaři kvůli legislativě, která by měla zajistit vyváženější za-
stoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích firem v EU).
Podali jsme několik podnětů pro jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 
například v oblasti porodnictví, násilí na ženách či financování ženských nevládních or-
ganizací. ČŽL dále podpořila prohlášení nevládních organizací proti rušení a oslabování 
Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Obraceli jsme se na české poslance a poslankyně 
v Evropském parlamentu s výzvou, aby podpořili Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji 
proti násilí na ženách a domácímu násilí.
Uspořádali jsme happening „Máme stejné šance?“ během Mezinárodního dne rovnosti 
a happening na podporu ruských aktivistek ze skupiny Pussy Riot před konzulátem Rus-
ké federace v Praze. Aktivity ČŽL byly představeny na semináři pro Vietnamský svaz žen 
na České zemědělské univerzitě. Ředitelka Jana Smiggles Kavková se aktivně zapojovala 
do schůzek pracovní skupiny k problematice porodnictví a dále prezentovala činnost 
a témata ČŽL v médiích.

Klub profesionálních fundraiserů
Fórum 50 % se stalo členem Klubu profesionálních fundraiserů, pravidelně se účastní 
klubem pořádaných akcí a přihlásilo se k Etickému kodexu pro jednání s dárci.

Partnerství NNO 2014+ – pracovní skupina nestátních neziskových organizací
Zapojujeme se aktivně do skupiny neziskových organizací, která si vytkla za cíl vstupovat 
do legislativního procesu, týkajícího se neziskového sektoru, s jasně formulovanými 
názory za tento sektor. Skupina pracovala v roce 2012 především na připomínkách 
a lobbovacích aktivitách k novému občanskému zákoníku, dále k zákonu o veřejné 
prospěšnosti a rejstříkovým zákonům, vč. navazujícího zákonodárství – např. zákona 
o daních z příjmů (z hlediska benefitů pro neziskové organizace).

Social Watch
S koalicí Social Watch spolupracujeme dlouhodobě, jsme jejími členy již od roku 2009. 
V roce 2012 jsme zintenzivnili spolupráci a s naší pomocí se podařilo zajistit projekt 
z programu OPVK. Podílíme se především na přípravě monitorovacích zpráv (problema-
tika genderových nerovností) a v posledním roce pomáháme také s medializací témat 
a PR koalice.

Spolupráce

Česko hledá budoucnost: Jana Smiggels Kavková je jednou z expertek v projektu Česko 
hledá budoucnost, pořádaném think-tankem Glopolis. Podílí se na činnosti pracovní 
skupiny, která se zaměřuje na téma demokracie a občanské společnosti.

Platforma EU: Fórum 50 % se zapojilo do činnosti neformální platformy organizací 
a firem, které podporují myšlenku evropské integrace a poukazují na výhody, které 
z členství v Evropské unii plynou. Platforma iniciovala výzvu „Sebevědomé Česko v silné 
Evropě“ a zorganizovala rovněž úspěšnou konferenci.

Katedra genderových studií: Spolupráce probíhá na dvou úrovních – s vyučujícími na 
expertní úrovni v rámci projektových aktivit (např. odborné posouzení strategií prosa-
zování rovnosti žen a mužů v politických stranách, účast na konferencích, seminářích 
a diskusích, spolupráce při vytváření odborných analýz), studující se do aktivit Fóra 50 % 
zapojují především jako stážisté a stážistky a to jak z organizačního, tak z obsahového 
hlediska.

Ekonomická činnost

Společnost vede účetnictví v plném rozsahu, účetním obdobím je kalendářní rok. Roz-
vahovým dnem je 31. 12. kalendářního roku.

Všechny činnosti, uskutečněné v účetním období, byly obecně prospěšnými službami. 
Obecně prospěšná společnost neměla v účetním období žádnou doplňkovou činnost.

Hlavními zdroji výnosů společnosti v roce 2012 byly:
●•  dary od následujících nadací: 

Nadace Open Society Fund Praha 811.000,- Kč 
Open Society Institute Think – Tank Fund 237.987,- Kč 
Slovak-Czech Women´s Fund 210.200,- Kč 
CEE Trust  856.633,- Kč

●•  dary od fyzických osob 25.575,- Kč
●•  semináře, školení, odborné konzultace, poradenství 159.912,- Kč

Obecně prospěšná společnost byla založena na konci roku 2010, ve kterém nevyvíjela 
žádnou činnost. Rok 2011 byl ukončen s hospodářským výsledkem – zisk 29.190,40 Kč. 
Tento zisk byl rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu o.p.s. 
K 31. 12. 2012 je zůstatek rezervního fondu 29.190,40 Kč.

Hospodářským výsledkem roku 2012 je zisk 47.588,33 Kč.

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek. Krátkodobý majetek je tvořen z finančních 
prostředků v pokladně a na běžném účtu a pohledávek. Závazky má společnost pouze 
krátkodobé ve lhůtě splatnosti, vyplývající z běžné činnosti o.p.s – fakturace dodavatele 
a výplaty a odvody zaměstnanců za poslední měsíc účetního období.
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Celkové náklady organizace  2.388.931 Kč
z toho:  náklady na obecně prospěšnou činnost  2.231.533 Kč 

náklady na vlastní činnost 157.398 Kč

Mzdové náklady zaměstnanců byly v roce 2012 ve výši 1.678.510 Kč.
Odměny funkcionářů nebyly v roce 2012 vypláceny.

Změny v rejstříku

Dne 1. 9. 2012 odstoupili ze svých funkcí členky a členové správní rady – Kristina Špri-
ňarová Gotteltová a Martin Faix a členka dozorčí rady Monika Ladmanová. Nově byli 
jmenováni zakladatelem do správní rady Marta Ricci a Petr Kutílek a do dozorčí rady 
Ondřej Horký Hlucháň. Tyto skutečnosti byly zapsány do rejstříku obecně prospěšných 
společností.

Podporují nás

Rozvaha
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Výrok auditoraVýkaz zisku a ztráty
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About organization:

●•  The publically beneficial society Forum 50 % was established in December 2010, fol-
lowing the years of activities of the civic association Forum 50 %.

●•  We react to the problem of underrepresentation of women at all levels of decision 
making.

●•  Our aim is to achieve equal participation of men and women in public life.
●•  We consider the parity of women and men to be the basic principle of democratic, 

pluralistic society.
●•  The main principle of our undertakings is apolitical approach.
●•  We cooperate with other NGOs focusing on women´s rights.
●•  We struggle for the introduction of equal opportunities for men and women to enter 

public life.

Our vision:

●•  A society with equal participation of women and men in public life.

Our mission:

●•  To remove social differences between men and women
●•  To encourage women into public life
●•  To encourage public into politics
●•  To break gender stereotypes and to influence public opinion

Objectives:

●•  More equal position of men and women in a society
●•  Parity of men and women at all decision-making levels
●•  More active civic society
●•  More transparent politics

Our achievements

●•  team expansion – a new employee and extensive cooperation with about 30 volun-
teers and interns

●•  successful opening of a discussion on quotas
●•  obtaining eminent supporters for the Committee for the Balanced Representation 

of Women and Men in Politics (e.g. Jiří Dienstbier, Eliška Wagnerová, Michal Viewegh, 
Simona Babčáková)

English summary
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●•  extensive media coverage – an expansion of the cooperation with radio and TV
●•  extensive publicity on social networks and starting a blog using the platform Ihned.cz
●•  active input of the organization’s employees to the work of governmental advisory 

bodies (the Government Council for Equal Opportunities for Men and Women)
●•  development of international cooperation

Projects in 2012
Women Want to Engage in Politics!
Implementation: January 2011 – April 2012
Donor: Open Society Fund Prague
Coordinator: Halka Jaklová

Objective: To support women in political parties, to create pressure for a systematic 
solution towards the underrepresentation of women in politics by adopting quotas and 
by generating media coverage of the topic.

Activities: In March 2012, networking of women politicians and women interested in 
public affairs took place in Prague. On 20 March 2012 we held a press conference that 
attracted great media interest and launched a database of women experts including 
more than 250 names from various fields. On the occasion of International Women’s Day 
on 8 March 2012, we organized a happening – a symbolic running race between men and 
women for a place on the list of candidates. Its purpose was to highlight the low repre-
sentation of women in politics and the barriers they – unlike men – must face. Thus, while 
there was nothing but their suits in men’s way, the four women had to struggle with wear-
ing high heels, carrying shopping bags, a pregnant belly or a child in a pushchair. The race 
unsurprisingly ended in favour of men. This event received a great media attention along 
with coverage in the program Události, komentáře on ČT 1. A short video from the event 
is available on our website and the YouTube channel www.youtube.com/zenyvpolitice.

This Applies to You Too: The Support of Active Citizenship

Implementation: July 2011 – April 2013
Donor: Hyundai endowment fund
Coordinator: Marcela Adamusová

Objective: To improve the engagement of citizens in public decision-making, to improve 
the functionality of democracy and the rule of law and to contribute to the integration 
of socially excluded individuals into the local community.

Activities: Between March 2012 and June 2012 the team of lecturers we trained pro-
vided educational workshops at primary and secondary schools on the possibilities of 

citizens’ engagement in decision-making in the municipalities. In total, almost 500 stu-
dents were trained. In the autumn, a research team was trained, which after conducted 
an analysis of the lists of candidates and the election results from a gender perspective. 
The project was extended to April 2013.

Parties, Support Women!

Implementation: September 2011 – August 2013
Donor: OSI Think-Tank Fund
Coordinator: Veronika Šprincová

Objective: To encourage political parties into greater representation of women in poli-
tics and decision-making processes and to provide them with the required expertise, 
particular instruments to help in their implementation.

Activities: The second half of 2012 was marked by the regional and Senate elections and 
the preparations for the first ever direct presidential election. Therefore, most of the pro-
ject activities took place in the first half of the year. In cooperation with experts and mem-
bers of specific parties, we prepared strategic materials for the political parties containing 
both an evaluation of the current status and recommendations on how to improve it. In 
May, a seminar on women in politics and quotas for the Communist Party of Bohemia 
and Moravia was carried out. We co-operated with the party on the creation of a new 
body – a Women’s Commission Central Committee of the Communist Party. An intensive 
collaboration with the Czech Social Democratic Party took place – we participated in the 
preparation of documents on gender equality, and in June in the strategic meeting of the 
founding members of the Orange Club – a non-governmental organization that aims to 
promote equal representation of women and men in public and political life. The presi-
dential candidate Jiří Dienstbier and the director of Masaryk Democratic Academy Vladimír 
Špidla also attended this three-day meeting. The cooperation with the Green party was 
continued, particularly in the restoration of the Club of the Female Greens Politicians. We 
have established cooperation with CEVRO Institute and a joint seminar for the Civic Demo-
cratic Party will be carried out in 2013. On indidviduální level we cooperated with members 
of the Civic Democratic Party and TOP 09. Personal meetings and cooperation on the level 
of Government advisory bodies took place with politicians across the political spectrum.

Promoting Equal Opportunities of Women and Men – 
Institutional Support of the Organisation

Implementation: 2012
Donor: Slovak-Czech Women’s Fund
Coordinator: Halka Jaklová

Objective: The project focused on the institutional support of organization and their 
activities and propagation of the issue of equal opportunities for women and men in 

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2012Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 201232 33



public life among the general public. It was specifically aimed to, most importantly, 
improve organization’s PR, fundraising and marketing.

Activities: The main activities included fundraising – planning and development of 
effective self-financing and the related marketing of the income generating activities 
of the organization. Furthermore, the project improved the overall PR of the organi-
zation – especially online promotional activities (improving and optimizing websites, 
starting a blog, increasing traffic to the sites and Facebook pages, etc.). Also PR materials 
promoting the organization’s activities and educational activities were produced and 
distributed. Last but not least, the project gave an opportunity for further learning to 
the organization’s professionals – especially fundraisers and PR managers.

Women First: Support of Women in Regional and Senate election

Implementation: April 2012 – November 2012
Donor: Open Society Fund Prague
Coordinator: Vladimíra Briestenská

Objective: The main objective of the project was to increase the representation of 
women in the regional assemblies and the Senate. The project provided an increased 
awareness of the status of women in Czech politics and informed about the possibilities 
for contribution towards a better representation of women in politics with its activities.

Activities: Among the main activities of the project were analyses and campaigns. Gender 
analyses of the lists of candidates in regional elections, the nominations for the Senate 
and the election results were performed and published. The main outputs of the analysis 
of the election results were presented at the meeting of the Government Council for Equal 
Opportunities for Women and Men. In external cooperation with the Department of Gen-
der Studies, Faculty of Humanities, Charles University, we commissioned a media analysis 
about the depiction of women politicians in the election campaign, titled “Models and 
caring mothers,” which is available in print and electronic format. In addition to the media 
campaigns (media articles and posts on our website, blog, Facebook and Twitter) also the 
traditional contact campaign with our mascot – the chicken, took place in all regions of 
the country. After the elections, the contacts of the newly elected women councillors were 
included in the database of women politicians on our website www.padesatprocent.cz.

Women and Men, Let’s Support Parity in Decision-Making

Implementation: June 2012 – November 2013
Donor: Open Society Fund Prague
Coordinator: Halka Jaklová

Objective: The main objective of the project is to incorporate a systemic change by adopt-
ing positive measures for a balanced gender representation in the public life. The project 

contributes with its activities to the increasing public awareness of the problem of unbal-
anced representation of women and men in the decision-making processes, its causes, 
consequences and on methods of changing the status quo. One of the objectives is also 
to transform the concept of women’s representation in public life as a “women’s issue”.

Activities: In August, a public discussion “Women and corruption” attended by politi-
cians and public figures took place, hosted by Jana Šmídová, under the auspices of the 
Mayor of Prague 2 and MEP, Mgr. Jana Černochová. On October 22, 2012, as part of this 
year’s conference Forum 2000, we organized under the main program at Žofín, a dis-
cussion “Women Leaders Panel” in collaboration with the Open Society Fund Prague 
and the Friedrich-Ebert-Stiftung Prag, in which six publicly active women from different 
countries spoke (video of the talk is available on http://www.forum2000.cz/cz/web-tv/
cat/2012/detail/women-leaders-panel). Before the elections for the regional assemblies 
and the Senate, public debates with women candidates were held in Ostrava, Olomouc 
and Liberec. The discussions were partially functioning as networking for female politi-
cians in those regions, who had the opportunity to get to know each other’s opinions 
and political programs and to share their experiences with holding political office. Fur-
thermore, a total of 22 e-mail interviews with women candidates have been conducted 
and published on the website www.padesatprocent.cz. Within the awareness raising 
activities, we focused primarily on quotas, which came to the fore in the second half 
of the year, thanks to the adoption by the European Commission of the Directives 
introducing gender quotas. Attention had been paid to the first ever direct election 
of the head of state. On the website was created a section “A Woman President” with 
information about female candidates, including means to support their nominations. We 
also conducted interviews with men and women candidates on women‘s status in Czech 
society and politics, which are published on the website. From a visibility perspective 
on the topic in political parties and civil society, our involvement in the activities of the 
platform dedicated to the perception of the EU and its policies in the Czech Republic, 
which is coordinated by Glopolis (NGOs and companies participated) was important.

How to Get More Women in Czech Politics?

Implementation: August 2012 – July 2013
Donor: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Coordinator: Marcela Adamusová

Objective: The project aspires to open a political and public debate on the need for 
gender quotas, to inform the public about the benefits of a balanced representation 
of women and men in politics and to eliminate some of the most common myths and 
prejudices against the quotas. Finally, we aim to bring new supporters of the quotas.

Activities: At the beginning of the project we launched a campaign “Time for a change?! 
Quotas as a solution to the low participation of women in leadership”. As a part of 
the campaign we shot an informational video spot and 10 interviews on the subject 
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of women in politics and quotas. We were able to get responses from known and re-
spected personalities such as Jiří Dienstbier (Senator and presidential candidate), Olga 
Sommerová (director), Michal Viewegh (writer), Simon Babčáková (actress) and others. 
The video spot and the interviews can be seen on our YouTube channel (www.youtube.
com/zenyvpolitice). In November, in cooperation with the “Committee for a balanced 
representation of women and men in politics and decision-making” we organized a semi-
nar in the Chamber of Deputies on the effects of unbalanced gender representation in 
decision-making processes and on possible solutions. The interest in the seminar was 
above average – it was attended by nearly 100 visitors, including deputies. We are also 
continuously gaining new supporters for the Coalition for equal political participation of 
women and men, from the beginning of the project we have gotten 140 new signatures.

More Women in European Politics – More Women in 2014

Implementation: November 2012 – October 2014
Main partner: LUDEN (Local Urban Development European Network)
Donor:  European Commission (DG Justice, program “Fundamental Rights and 

Citizenship”)
Coordinator: Jana Smiggels Kavková

Objective: Support for women candidates for the European Parliament, support for 
women voters.

Activities: Campaign in support of women candidates for the European Parliament, sup-
port for groups of women candidates through education and networking, creating action 
groups to support women working with political parties, a study of the current represen-
tation of women in Czech politics, international seminars and exchange of experience and 
good practice. Fourteen organizations from 14 EU countries participated in this project.

Educational and awareness 
raising activities
Workshops for public

●•  Open public workshops: Rhetoric, Ethic and image for women in public life (e.g. for 
officials of Municipal Office in Žamberk), Don’t let the media to get you , How to suc-
ceed not only in political negotiations.

Accredited seminars for the public administration

●•  Accredited training on “Current problematic issues in equal opportunities for public 
administration officials” (district Prague 18 – Letňany),

●•  Accredited training “Community gender budgeting in cities and municipalities – public 
spending and public involvement” (for municipality Nelahozeves).

Other educational and awareness raising activities

●•  Lecture on women in Czech politics and the role of the Forum 50% for the Vietnamese 
Women’s Union, the Czech University of Agriculture,

●•  Lectures on women in Czech politics and the role of the Forum 50% for American 
students at Charles University (programs USAC and CIEE),

●•  Promoting the organization and its activities on NGO market,
●•  Lecture on the representation of women in politics and the promotion of gender 

equality in the Czech Republic as a part of the project Rising Stars for CEVRO (Liberal 
Conservative Academy),

●•  Lecture on women in politics for students of the English Grammar School, Č. Budějovice,
●•  Participation in the debate on direct presidential election, Goethe Institute, organized 

by MDA (Masaryk Democratic Academy), Cesta (Centre for Social-Market Economy and 
Open Democracy) and FES (Faculty of Economics and Administration).

International cooperation

During the first half of 2012 were implemented activities as part of the International 
Project Let’s make politics female, funded by the EU Lifelong Learning Program Grundt-
vig. A workshop on the topic of gender education and the final meeting of the repre-
sentatives of the Czech Republic, Poland, Finland and Greece, was held in Prague. The 
outputs of the project are included on the website www.femalepolitics.eu a Facebook 
profile www.facebook.com/femalepolitics.

Other:

●•  Participation in the Budapest events Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest:
●–  October 2012 workshop „Low participation of women in politics: A reality set in 

stone in the Visegrád countries?”,
●–  November 2012 workshop „Coalition building and lobby work around women’s is-

sues in East-Central Europe“,
●–  November 2012 participation and appearance in the debate „Gender quotas in 

business: state of play in Europe and national discourses”,
●•  Participation in a panel discussion on the promotion of women’s rights in Central 

and Eastern Europe as a part of Kongres Kobiet, Warsaw, Poland, September 14,
●•  Lecture on women in Czech politics and the role of the Forum 50% for Egyptian and 

Libyan NGOs.
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Other activities
6th Symposium of the Czech „Presidentess“
We became involved in the organization of the 6th Symposium the Czech „Presidentess“, 
which was first held as part of the Forum 2000 conference at the Centre for Contempo-
rary Art DOX. Since the first direct presidential election was coming, the real candidates 
for the post of the Czech president – Táňa Fischerová, Rut Kolínská, Zuzana Roithová 
and Klára Samková – appeared at the event. Other personalities who spoke were the 
sociologist Marie Čermáková, Adriana Krnáčová and the philosopher Anna Hogenová.

Club of Female Politicians

The Female Politicians’ Club is a non-partisan platform for its members, who are female 
politicians and women interested in politics from throughout the Czech Republic. It 
provides a forum for supportive meetings, sharing information and opinions, and edu-
cation. The club was founded in 2008 and it currently unites 20 women from different 
parties or politically independent. The members have priority access and discounts 
for the festivities and special events of the Forum 50%, they are included into the 
unique Women politicians‘ database at www.padesatprocent.cz , have the opportunity 
to express their views on the website of the Forum 50%, to participate in the organiza-
tion’s media outlets and other benefits .

Volunteering and Internships

In 2012 we actively worked with volunteers and internship participants.
●•  We established cooperation with 30 people, who were helping us to carry out our 

activities both from organizational and specialist point of view. Especially during the 
election campaign, volunteers from all over the Czech Republic helped us with the 
publicity and the distribution of flyers.

●•  10 internship participants coming from various schools, predominantly from fields of po-
litical science, gender and economic studies, could take an internship at our organization.

We thank all of them for their advice, work and help!

Preparatory meeting for the Congress of Women

Year 2012 was marked, among others, by the preparation of the first Czech Congress of 
Women. The inspiration for such a congress comes from Poland, where Kongres Kobiet 
is now held every year. Preparations for the Czech Congress began with a preparatory 
work meeting, which took place on October 23rd 2012, as part of the conference Forum 
2000 at the Gallery of Contemporary Art DOX in Prague. The debate used „world café“ 
method, aiming to get as many suggestions for the preparation, organization and imple-
mentation of the first Czech Congress of Women, as possible. The event was organized 

with the support of the agency of Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation in Prague and 
the Heinrich-Böll-Stiftung foundation.

Public consultation on the gender composition of 
the boards of directors of companies in the EU

We took part in the public consultation on the question of unbalanced representation of 
men and women on the boards of the companies in the EU and submitted a paper to the 
European Commission. In this paper, we expressed the belief that in this area self-regulation 
proves to be insufficient and we therefore proposed the introduction of mandatory regula-
tory measures – quotas, which should nevertheless be supplemented by other supportive 
measures (eg, mentoring, education, awareness raising campaigns, networking, creating da-
tabases of women experts, gender audits, greater transparency of the selection procedures, 
searching for female talents, introduction of flexible and part-time working arrangements 
and other measures helping to balance personal and professional life). The full text of 
Forum 50% and Government’s paper is available on the website www.padesatprocent.cz.

Open letters

●•  Open letter to the prime minister about the National Budget Council – in January 
we addressed an open letter to the Prime Minister Nečas where we asked him when 
appointing the National Budget Council, to include to the selection of specific experts 
besides male, also some of the multiple qualified and capable female experts, operat-
ing in the Czech Republic .

●•  Letter to the prime minister and the chairperson of the Government Legislative 
Council about the adjustments in the Registration Act for the future „societies“ 
(now „civic associations“) – In June we sent a letter where we appeal for the unifica-
tion of the registry of civic associations (to be called „societies“) with the registry of 
the other forms of non-profit organizations under the registration courts, respectively 
under the Ministry of Justice.

Social network and blog

We are further developing the communication with our supporters via the social media. 
Apart from web pages, we inform the public about our activities and also report related 
news on women in politics on our Facebook pages. Currently, we have about 900 fans, 
with the number still increasing.
In 2012, we expanded our social media presence to include Twitter (https://twitter.com/
Forum50) and Pinterest (http://pinterest.com/forum50). We continue to update our 
YouTube channel (http://www.youtube.com/zenyvpolitice). The most successful video 
for 2012 was a spot on promoting gender quotas (over 500 views), our video interviews 
with celebrities on the topic of women in politics also reached these audiences.
Recently, accepting an offer from Hospodářské noviny, we started a blog under the name 
of Jana Smiggels Kavková, where we contribute on average once a month. The blog met 
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considerable response and a post about the monitoring report Social Watch on the state 
of gender inequality in the Czech Republic had the highest readership (almost 3500 views).

Presentation in media

Information on Forum 50 % and its activities, as well as statements of its employees on 
the representation of men and women in public life or about gender in general, have 
appeared in more than 200 articles, both in printed and electronic media (data from 
media monitoring by Anopress IT).

Printed media (in alphabetical order):
Cosmopolitan, Deník (various regional versions), Haló noviny, Hospodářské noviny, 
Lidové noviny, Literární noviny, Marie Claire, Metro, MF Dnes, Nordic News, etc.

Electronic media:
Aktualne.cz, Babinet.cz, blogs – iDnes.cz and iHNed.cz, Ceskamedia.cz, 
Ceskenoviny . cz, Denikreferendum.cz, E15.cz, Econnect.cz, Euractiv.cz, Euro.cz, 
Euroskop.cz, Financninoviny.cz, iDnes.cz, Informacezbrna.cz, Lidovky.cz, Mediafax.cz, 
Mf.cz, Novinky.cz, Parlamentnilisty.cz, OnaDnes.cz, Podnikatel.cz, Praguemonitor.com, 
Praguepost.com, Profit . cz, Regiony24.cz, Romea.cz, Tyden.cz, Zena-in, etc.

Radio:
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Český rozhlas 6 – Hovory na bělidle, Studio STOP
Český rozhlas 7 – Rádio Praha
Český rozhlas – Regina
Český rozhlas – Rádio Česko
Český rozhlas – Rádio Wave
Rádio Čas

Television:
ČT1 – Máte slovo, Sama doma, Tah dámou, Události, komentáře
ČT24 – Zprávy
TV Barrandov
TV Metropol – Zprávy, Supermáma?
Prima Family – Fakta Barbory Tachecí, Zprávy

We published

●•  Quotas and other measures for a higher representation of women in politics
●•  Models and caring mothers: media depiction of women candidates in regional 

elections 2012

●•  Nominations for the Senate elections 2012 (electronic version only)
●•  Analysis of the results of the Senate elections 2012 (electronic version only)
●•  Analysis of the representation of women on the candidate lists for the regional 

elections 2012 (electronic version only)
●•  Analysis of the results of the regional elections 2012 (electronic version only)
●•  Gender Equality in the Czech Republic – Working Paper (electronic version only)

Publications we cooperate on

●•  Monitoring Report of Social Watch – Czech and international

Membership in national organs 
and other institutions
The Government Council for Equal Opportunities for Women and Men
In 2012, two meetings of the Government Council for Equal Opportunities for Women 
and Men took place. The February meeting was the first after moving the Council from 
the Office of the Government to the Ministry of Labour and Social Affairs, so we pre-
sented there not only the activities of the organization, but also specific assignments 
related to the autumn Senate and regional elections Forum 50% performed (analyses 
and campaign for a higher representation of women in the regional assemblies and 
the Senate). In this context, at its next meeting, which took place in May, the Council 
took the information from the campaign into account and its resolution supported the 
efforts for more balanced gender representation in the elective positions. Due to staff 
changes in the entire department the next meeting have been moved to 2013.

Committee for a balanced representation of women in politics and the decision-mak-
ing processes The Government Council for Equal Opportunities for Women and Men
Fórum 50 % remains involved in the activities of the Committee for a balanced represen-
tation of women in politics and the decision-making processes The Government Council 
for Equal Opportunities for Women and Men, chaired by director Jana Smiggels Kavková. 
In 2012, we launched a campaign in support of women in the regional and the Senate 
elections with a joint press conference with the Committee at the Ministry of Labour 
and Social Affairs, together we have also organized a seminar on tools for increasing 
the representation of women on senior posts in the Chamber of Deputies. We are also 
involved in the creation of strategy for increasing the representation of women in the 
decision-making processes, on account of which a special working group was created. 
Its president is Jana Smiggels Kavková as well. When completed, the strategy is going 
to be presented to the government.

Committee on Institutional ensuring equal opportunities for women and men of 
the The Government Council for Equal Opportunities for Women and Men
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In 2012, we were involved the work of the Committee on institutional ensuring equal 
opportunities for women and men, which during the last year focused primarily on its 
transfer from the Office of the Government to the Ministry of Labour and Social Affairs 
and its impact on institutional ensuring equal opportunities for women and men, multi-
year strategy for gender equality, content and structure of the updated measures, gov-
ernment’s priorities and procedures for the promotion of equal opportunities for women 
and men, project finance and NGOs focused on equal opportunities for women and men.

European Women’s Lobby
In 2012, we were actively involved in the functioning of the European Women’s Lobby 
(EWL). The director of Forum 50% became a member of the Board and thus contributes 
to the creation of policies and attitudes of the EWL. Among the most significant activi-
ties during 2012 were lobbying for the European year to end violence against women, 
calling the Council of Europe to sign the Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence, also participation in the creation of 
publications on the impact of reforms and cuts on women and alternative recommen-
dations for the Europe 2020 Strategy.

The Czech Women’s Lobby
The Czech Women’s Lobby, chaired by the director of Forum 50%, Jana Smiggels Kavko-
vá, released in 2012 several press reports on relevant topics (International Women’s Day 
and International Day of gender equality, the situation in obstetrics and the imprison-
ment of Pussy Riot). We sent several open letters (to the Director of the Occupational 
Health insurance company with a request to reconsider the actions against Ivana Königs-
marková, to the Minister of Labour and Social Affairs and the members of the European 
Commission regarding the financing of projects under the OP HRE, to the Hungarian 
president about the imprisoned midwife and Doctor Ágnes Geréb, to the Prime Minister 
and the Minister of Labour and social Affairs on the policy of grants for NGOs in 2013, to 
the Czech EU commissioner about the legislation that should ensure a more balanced 
gender representation in the senior management of the companies in the EU).
We proposed several motions for hearing to The Government Council for Equal Oppor-
tunities for Women and Men, for example on the obstetrics issue, the violence against 
women and the financing of women’s NGOs. CWL also supported the declaration of 
the non-governmental organizations against cancellation and weakening of the Office 
of Government‘s Human Rights Section. We appealed to the Czech deputies in the 
European Parliament for support to the Council of Europe‘s Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence.
We organized an International Day of equality happening “Do we have the same oppor-
tunities?” and a happening in support of the Russian activist group Pussy Riot in front 
of the Consulate of the Russian Federation in Prague. The activities of the CWL were 
presented at a seminar for the Vietnamese Women’s Union at the Czech University of 
Agriculture. The director Jana Smiggles Kavková was actively involved in the meetings 
of the working group on the obstetrics issue and presented CWL’s activities and issues 
in the media as well.

Professional Fundraisers Club
Forum 50% became a member of the Professional Fundraisers Club, regularly partici-
pates in its events and accepted the Ethical code on dealing with donors.

Partnerství NNO 2014+ – working group of NGOs
We actively participate in the group of non-profit organization which is set out to en-
ter the legislative process concerning the non-profit sector, with clearly formulated 
opinions about the sector. In 2012 the group primarily focused on lobbying activities 
and comments to the new Civil Code, as well as to the Law on Public Benefit and the 
Registry laws, including follow-up legislation – such as the Law on Income Tax (in terms 
of benefits for the non-profit organizations).

Social Watch
We are members of the Social Watch since 2009 and our long term cooperation contin-
ues. In 2012, we increased our cooperation to help ensuring a project from the Opera-
tional Program Education for Competitiveness. We are involved mainly in the prepara-
tion of monitoring reports (on the issue of gender inequality), and during the last year 
we are also helping with media coverage of topics and PR coalition.

Cooperation

Czechia seeks the future
Jana Smiggels Kavková is one of experts working on the project “Czechia seeks the fu-
ture”, organized by the think-tank Glopolis. She participates in a working group focused 
on democracy and civil society.

Platforma EU
Forum 50% joined an informal platform of organizations and companies who support 
the idea of   European integration and draw attention to the benefits that the EU mem-
bership entails. The platform initiated the call “Confident Czech Republic in a strong 
Europe” and organized a successful conference as well.

Department of Gender Studies
Our cooperation has two levels – an expert level with the teachers on the project activi-
ties (e.g. professional evaluation of the strategies for promoting gender equality in the 
political parties, participation in conferences, seminars and discussions, cooperation 
in performing of expert analyses) and with students, who are mainly involved in the 
activities of the Forum 50% as trainees and interns, both from an organizational and 
a content point of view.
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