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1
Od vzniku Fóra 50 % uplynulo už téměř patnáct let. Měla jsem to štěstí strávit většinu
tohoto času v jeho řadách. Od roku 2005 jako projektová koordinátorka, od roku 2009 jako
ředitelka. Až loni se naše cesty rozešly. Od ledna 2018 se organizace vydává na další
plavbu pod vedením nové kapitánky Veroniky Šprincové. A já už budu vše sledovat tak
trochu zpovzdálí, jako členka správní rady. Těch patnáct let bylo krásných a intenzivních.
Vzpomínám na své první televizní vystoupení, na které jsem se intenzivně připravovala,
aby nakonec v reportáži s názvem „Příliš málo něžnosti“ zbyla jedna moje věta. Zato jakýsi
pan starosta vyprávěl, jak je rád za ženy v zastupitelstvu, protože na schůzi napečou
koláče. Nebo na naše kampaně na podporu žen ve volbách, kdy jsme v přestrojení za kuře
objížděly republiku a přesvědčovaly voliče a voličky, aby dali ženám preferenční hlasy.
Nebo na to, jak jsme se s velkou trémou připravovaly na schůzku s tehdejším premiérem
Paroubkem, ale já jsem v den jejího konání předčasně porodila a kolegyně tak musela jít
sama. Navíc dostala vynadáno, že nebylo zodpovědné počítat s mou účastí v tak pokročilém stadiu těhotenství.
Za těch patnáct let se z Fóra 50 % stala respektovaná a silná organizace, která neúnavně
jde za svou vizí společnosti, ve které se ženy a muži společně podílejí na jejím řízení.
Ke splnění této vize máme sice pořád ještě daleko: současné zastoupení žen v politice je
zhruba pětinové. Ale energie a odhodlání nám rozhodně nechybí a kdo ví, třeba se rovnováhy v politice jednou dožiji. Když ne já, tak aspoň můj syn.
Velkou vzpruhou v naší práci je vždy spolupráce s političkami a dalšími veřejně aktivními
ženami. Obdivuji jejich elán a nasazení, se kterým se angažují za lepší život ve svých
obcích, městech či krajích. A věřte mi, nemají to lehké. Na setkáních s nimi si vždy potvrzujeme, že naše práce má opravdu smysl. A že je důležité nebát se jít za svým snem.
Velkou devízou Fóra 50 % je a vždy byl skvělý tým. Vzájemná podpora a porozumění, velké
nasazení pro věc, respekt a solidarita, kreativita... Pracovat v takovémto kolektivu byla
prostě radost. I proto jsem odcházela s těžkým srdcem a vím, že se mi bude stýskat. Přeji
Fóru 50 % a celému jeho skvělému týmu dalších úspěšných 15 let. Přeji mu klidnou plavbu
se zkušenou kapitánkou Veronikou a silný vítr do plachet!
Jana Smiggels Kavková
ředitelka organizace

ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Řekli o nás

Jana Vildumetzová

Olga Richterová

hejtmanka Karlovarského kraje
a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR

místopředsedkyně České pirátské strany,
místopředsedkyně Výboru pro sociální
politiku PS PČR

„Všichni víme, že ženy v politice umějí
prosadit potřebné věci, vnesou do ní
nadhled a zkušenost, přitom ale
neztrácejí glanc a jsou kultivované.
Proto by měly mít podmínky k tomu,
aby se jejich počty na vedoucích
místech postupně vyrovnaly zastoupení mužů. Věřím, že i díky aktivitám
Fóra 50 %, které zviditelňuje energické
a schopné ženy, jich bude stále
přibývat.“

„Československo bylo jednou
z prvních zemí, kde ženy získaly
volební právo. Dodnes je inspirativní
číst například Jiřinu Zábranovou
nebo Milenu Jesenskou. I přes
takovou minulost se dnes Česká
republika umísťuje na spodních
příčkách evropských i světových
žebříčků zastoupení žen v politice,
ve vysokých manažerských funkcích,
ve vedení univerzit apod. Když se
podíváme na společnost, je žen
a mužů přibližně stejně. Přeji si,
aby ženy byly poměrně zastoupené
i v pozicích, kde se rozhoduje. Stejně
tak si přeji, aby přibývalo mužů, kteří
ženy v podílu na rozhodování
podpoří. Profitovat z toho totiž
budeme ve výsledku všichni.“

ŘEKLI O NÁS
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O organizaci
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Motto: Muži a ženy v rovnováze
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen
a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace,
jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %. Chceme, aby rozhodovací procesy
byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.
Jsme watchdogová a think-tanková organizace. Přinášíme nové vize, přístupy a návrhy,
které pomáháme přenášet do praxe. Motivujeme ženy ke vstupu do politiky, podporujeme aktivní političky a ženy ve vedoucích pozicích, pracujeme s politickými stranami
a dalšími aktéry na konkrétních opatřeních. Naším hlavním principem je nadstranickost.

Správní rada / Board of Directors
Lenka Bennerová (předsedkyně)
Tomáš Pavlas
Aleš Chmelař
Beata Bartošová
Petra Kubálková
Michal Broža
Dozorčí rada / Board of Trustees
Renata Židlická (předsedkyně)
Pavla Špondrová

O ORGANIZACI

Ondřej Horký Hlucháň

Náš tým
Our Team
Jana Smiggels Kavková
ředitelka organizace
Executive Director

Halka Jaklová
zástupkyně ředitelky, projektová
manažerka
Deputy Director, Project Manager

Kamila Veselá
finanční manažerka
Financial Manager

Barbora Štička
projektová manažerka, fundraiserka
Project Manager, Fundraiser

Marcela Adamusová
PR manažerka, lektorka, projektová
koordinátorka
PR Manager, Lecturer, Project Coordinator

Veronika Šprincová
lektorka, analytička, projektová
koordinátorka
Lecturer, Analyst, Project Coordinator

NÁŠ TÝM
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Náš tým
Our Team
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Markéta Mottlová
projektová manažerka, lektorka
Project Coordinator, Lecturer

Adresa / Address:
Fórum 50 %, o.p.s.
V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba / Contact person:
Veronika Šprincová, ředitelka / Executive Director
tel.: +420 774 411 151
E-mail: forum@padesatprocent.cz
Web: www.padesatprocent.cz

Facebook: fb.me/forum.50.procent
Twitter: @Forum50
LinkedIn: linkd.in/1nIcJma
YouTube: youtube.com/zenyvpolitice
Skype: forum.50

NÁŠ TÝM / KONTAKT

Petr Machálek
fundraiser
Fundraiser
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•

Našimi vzdělávacími programy jsme v roce 2017 podpořili více než 50 političek a žen se
zájmem o veřejné dění.

•

Aktivně jsme spolupracovali a sdíleli zkušenosti se zahraničními partnery ze Spojených
států amerických, Irska, Norska, Finska a Polska i se členskými organizacemi Evropské
ženské lobby.

•

Na síťovacích a motivačních setkáních a na předvolební diskusi kandidátek jsme propojili
téměř stovku veřejně aktivních žen napříč politickým spektrem.

Workshop Máte na to!
Staňte se úspěšnou političkou,
Fórum 50 %, Praha

Čas na první českou prezidentku,
Knihovna Václava Havla, Praha

ÚSPĚCHY V ROCE 2017

Úspěchy v roce 2017

Dobrovolnictví
a stáže
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V průběhu roku 2017 jsme spolupracovali s více jak 14 dobrovolnicemi a dobrovolníky,
stážistkami a stážisty, kteří se aktivně zapojili do chodu naší organizace a pomohli nám
realizovat řadu aktivit. Namátkou lze zmínit výpomoc se síťovacím setkáním žen, natáčení
videorozhovorů s českými političkami či psaní medailonků světových političek. Několikaměsíční intenzivní stáž u nás absolvovaly i dvě studentky ze zahraničí – ze Spojených států
amerických a z Gruzie.

Síťovací setkání,
Mateřské centrum Oáza,
Mníšek pod Brdy

DOBROVOLNICTVÍ A STÁŽE

Všem za jejich nasazení a zapálení děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Přehled projektů
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Podpora skrze vzdělávání – genderová rovnost a politický leadership
Období realizace:
Příjemce:
Partneři:
Donor:
Koordinátorka za Fórum 50 %:

září 2015 – duben 2018
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (PL)
Women for Election (IE), VoteRunLead (USA), Brand-Sofi (FI), Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej (PL)
Erasmus+ Klíčová akce 2 – strategická partnerství pro oblast vzdělávání dospělých
Markéta Mottlová
Vzdělávání, spolupráce a participace – podpora žen v politice

Období realizace:
Donor:
Koordinátorka:

říjen 2016 – září 2017
Velvyslanectví USA v České republice
Markéta Mottlová
Profesionalizací k udržitelnosti

Období realizace:
Donor:
Koordinátorka:

listopad 2016 – říjen 2018
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Barbora Štička

Období realizace:
Donor:
Koordinátorka

leden 2017 – prosinec 2017
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Veronika Šprincová

PŘEHLED PROJEKTŮ

Čas na paritní demokracii – rovné zastoupení žen v politice

Přehled projektů
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Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce
Období realizace:
Donor:
Koordinátorka:

leden 2017 – prosinec 2018
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Halka Jaklová
Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Období realizace:
Donor:
Koordinace:

březen 2017 – duben 2017
Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy; Fond bilaterální spolupráce programu
Dejme (že)nám šanci
Markéta Mottlová
Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR
září 2017 – srpen 2020
Otevřená společnost, o.p.s.
Třebíč, Buštěhrad
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Veronika Šprincová

PŘEHLED PROJEKTŮ

Období realizace:
Příjemce:
Partneři:
Donor:
Koordinátorka:
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•

Dva workshopy pro začínající političky, politické aspirantky a kandidátky ve volbách

•

Kampaň na podporu žen ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR (elektronický banner
a leták, videospot)

•

Síťovací setkání (nejen) pro političky na téma “Jak podpořit ženy ve volbách”

•

Motivační setkání pro ženy v Ostravě, Mníšku pod Brdy, Karlových Varech a Chrudimi

•

Noví podporovatelé a nové podporovatelky „Koalice za vyrovnané zastoupení žen
a mužů v rozhodovacích pozicích”

•

Medailonky českých a světových političek na webu Fóra 50 %

•

Databáze poslankyň, senátorek, ministryň, primátorek a starostek na webu Fóra 50 %

•

Noví ambasadoři a nové ambasadorky rovnováhy v politice (Štěpánka Duchková, Eliška
Kodyšová, Eva Kavková, Pavel Houdek a Karolína Silná)

Síťovací setkání – Jak podpořit ženy
ve volbách, Americké centrum, Praha

PODPORA POLITIČEK

Podpora političek
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•

Účast v diskusi na téma násilí v sexbyznysu

•

Příspěvek a doprovodný workshop na konferenci Ekumenické akademie Praha „Ženy
a udržitelný rozvoj”

•

Organizace kulatého stolu u příležitosti Mezinárodního dne žen ve spolupráci se Social
Watch a Českou ženskou lobby

•

Moderování debaty „Kam kráčí feminismus” pořádané politologickým spolkem POLIS
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

•

Příspěvek na kulatém stolu Ministerstva práce a sociálních věcí na téma chudoba seniorek

•

Vystoupení na konferenci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR „Co je rovnost?”

•

Účast na kulatém stole Kongresu žen na téma ženy a veřejný prostor

•

Diskuse na téma „Čas na první českou prezidentku” ve spolupráci s Českou ženskou lobby

•

Diskuse a fotokoutek na Kongresu žen v rámci kampaně „Čas na první českou prezidentku”

•

Moderování diskuse po projekci filmu „Ada na radnici” organizované v rámci projektu
„Promítej i ty!“ (Člověk v tísni)

•

Předvolební debata s kandidátkami do Poslanecké sněmovny

•

Vystoupení na konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí „Stárnutí a veřejný
prostor”

•

Příspěvek o genderových kvótách na konferenci Open Society Fund Praha „Dejme
ženám šanci a mužům příležitost”

•

Partnerství v soutěži Úřad roku – Půl na půl pořádané Ministerstvem vnitra ČR

AKCE PRO VEŘEJNOST

Akce pro veřejnost

Vzdělávání

12
•

Dva vzdělávací programy pro ženy ohrožené na trhu práce s názvem „Sebejistě v neziskovce i v politice”

•

Spuštění mentoringového programu pro ženy ohrožené na trhu práce s názvem „Spoluprací k úspěchu”

•

Dvě série workshopů pro ženy ohrožené na trhu práce na téma nerovné příležitosti
na trhu práce a dominační techniky

•

Beseda se studujícími Gymnázia Na Zatlance na téma postavení žen v české společnosti

•

Přednáška pro Masarykovu demokratickou akademii na téma gender mainstreaming
ve městech a obcích
AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
„Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro veřejnou správu” pro
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR

VZDĚLÁVÁNÍ

•
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•

V roce 2017 jsme se podíleli na mezinárodním partnerském projektu v rámci programu Erasmus+. Díky němu jsme měli příležitost intenzivně spolupracovat a vyměňovat si
zkušenosti s partnerskými organizacemi z Finska, Irska, Polska a Spojených států amerických.

•

V rámci studijní cesty do Norska jsme navázali spolupráci se zástupci a zástupkyněmi
tamní státní správy, politických stran a neziskového sektoru.

•

Prezentace národní monitorovací zprávy české koalice Social Watch „Česká republika:
Opět druhý svět” na zasedání Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj
v New Yorku

•

Debata s expertkami a aktivistkami ze zemí V4 a Pobaltí organizovaná nadací
Friedrich-Ebert-Stiftung

•

Přednáška „Ženy v české politice a role Fóra 50 %” pro americké studující na Univerzitě
Karlově (program CIEE), pro zástupce a zástupkyně neziskových organizací z jižního
Kavkazu

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní
spolupráce

Mediální prezentace
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•

přes 140 článků a citací o činnosti Fóra 50 %, zastoupení žen v politice a dalších genderových tématech

•

Česká televize, Český rozhlas, DVTV, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Právo,
Haló noviny, Deník, Aktuálně.cz, IDnes.cz, Deník Referendum, Respekt a další
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A BLOG

•
•
•
•
•

Facebook: 2297 označení „To se mi líbí”
Twitter: 603 „followers”, 2748 „tweetů”
Youtube: zveřejněno 6 nových videí – 2 videa k propagaci ženské kandidátky na českou
prezidentku, 2 rozhovory se ženami v politice (Olga Richterová a Nina Nováková) a 2 animované spoty ke kampani na podporu žen ve veřejném životě Zapojte se, má to smysl
www.padesatprocent.cz: 44816 návštěv
Blog Jany Smiggels Kavkové na Dialogu HN: zveřejněno 5 nových příspěvků
PUBLIKACE

•
•
•

„Sebejistě v komunální politice” – e-book pro aspirantky do politiky
„Sebejistě v neziskovce” – e-book pro zájemkyně o práci v neziskovém sektoru
„Mentoring pro ženy od A do Z” – příručka pro účastnice mentoringového programu

•
•

Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny PČR
Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR z hlediska zastoupení žen a mužů
SPOLUPRÁCE NA PUBLIKACÍCH

•
•

„Rovnost žen a mužů v nedohlednu” – monitorovací zpráva Social Watch k genderové
rovnosti
„Česká republika: Opět druhý svět” – národní monitorovací zpráva Social Watch

MEDIÁLNÍ PREZENTACE

ANALÝZY

Členství v poradních orgánech
a dalších organizacích
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•
•
•

Rada vlády pro rovnost žen a mužů – Veronika Šprincová
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích
Rady vlády pro rovnost žen a mužů – Jana Smiggels Kavková (předsedkyně výboru)
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Rady vlády pro rovnost
žen a mužů – Veronika Šprincová

•

Evropská ženská lobby: síť více než dvou tisíc evropských organizací hájících ženská
práva v Evropě i ve světě – Markéta Mottlová (členství v Pracovní skupině k tématu ženy
v politice)

•

Česká ženská lobby: síť organizací hájících práva žen v ČR – Jana Smiggels Kavková (členka výkonného výboru, od července 2016 předsedkyně)

•

Genderová expertní komora ČR: profesní sdružení genderových expertek a expertů
působících v ČR – Veronika Šprincová (předsedkyně), Jana Smiggels Kavková, Marcela
Adamusová (řádné členky)

•

Pracovní skupina NNO k tématu veřejná prospěšnost a k dalším aktuálním tématům –
Halka Jaklová

•

Pracovní skupina pro rovné příležitosti Svazu měst a obcí ČR – Veronika Šprincová

•

Social Watch: mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby
a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé
distribuce bohatství a naplňování lidských práv (členství)

•

Kongres žen: nezisková organizace pořádající pravidelná setkání žen za účelem inspirace
a řešení genderových témat (členství)

ČLENSTVÍ V PORADNÍCH ORGÁNECH A DALŠÍCH ORGANIZACÍCH

Aktivně se zapojujeme do činnosti poradních orgánů vlády. V nich se spolu s dalšími
expertkami a experty z akademického i neziskového sektoru a se zástupci a zástupkyněmi
veřejné správy podílíme na vytváření, komentování a schvalování konkrétních návrhů
a doporučení v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů.
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Ekonomická část
výroční zprávy

Společnost vede účetnictví v plném rozsahu, účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2017.
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 2017 byly dotace a dary (v tis. Kč)
Dotace od:
• MPSV – Evropský sociální fond
• Úřad vlády ČR
• Erasmus+

2.595
530
277

Dary od:
• Velvyslanectví USA v Praze
• Nadace Open Society Fund Praha – Norské fondy;
Fond bilaterální spolupráce
• Ostatní dárci

180
78
3

Informace o vývoji a stavu vlastního jmění a fondů
Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2010, ve kterém nevyvíjela žádnou činnost. Rok 2011 byl ukončen se
ziskem 29 tis. Kč, rok 2012 byl ukončen se ziskem 48 tis. Kč, rok 2013 se ziskem 135 tis. Kč, rok 2014 se ztrátou 30 tis. Kč, rok
2015 se ziskem 99 tis. Kč a rok 2016 se ztrátou 130 tis. Kč. Zisk ze všech předchozích let byl převeden do rezervního fondu
o.p.s. Na rezervním fondu bylo k 31. 12. 2017 celkem 149 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti činí 151 tis. Kč.

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek odepisovaný, drobný majetek je evidován v operativní evidenci ve výši 253
tis. Kč. Krátkodobý majetek je tvořen finančními prostředky v pokladně a na běžném účtu a pohledávkami. Závazky má
společnost pouze krátkodobé ve lhůtě splatnosti, vyplývající z běžné činnosti o.p.s. (fakturace, výplaty a odvody zaměstnanců za poslední měsíc účetního období).
Celkové náklady organizace v roce 2017 (v tis. Kč)
z toho: náklady na obecně prospěšnou činnost

3.923
3.661

náklady na vlastní činnost

262*

Mzdové náklady zaměstnanců byly v roce 2017 ve výši 1.718 tis. Kč.
Odměny ředitelce, členům a členkám správní a dozorčí rady nebyly v roce 2017 vypláceny.
*Z toho rezerva k pohledávce 146 tis. Kč (dosud neobdržená a splatná úhrada vynaložených
a uznaných nákladů projektu) vůči koordinátorovi projektu, v němž bylo Fórum 50 % partnerem,
byla zrušena a celá pohledávka byla odepsána ve výši 293 tis. Kč.

EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výsledkem hospodaření v roce 2017 je ztráta 1 tis. Kč.
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Podporují nás
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund
z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.

    
     


ZMĚNY VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH / PODPORUJÍ NÁS

K 31. 12. 2017 ukončili své členství ve správní radě Aleš Chmelař a Beata Bartošová.
Od 1. 1. 2018 jsou jmenováni členy správní rady Jana Smiggels Kavková a Bohumil
Kartous. K 31. 12. 2017 odstoupila z funkce ředitelky Jana Smiggels Kavková a od 1. 1. 2018
byla jmenována ředitelkou Veronika Šprincová.

ENGLISH SUMMARY
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ABOUT THE ORGANIZATION
Motto: EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN
Forum 50 % is a non-profit organization supporting equal representation of women and
men in politics and in decision making. Although women comprise 50 % of the population, their participation in politics is only 20 % on average. We strive for more balanced
decision making process including not only men’s but also women’s views and life experience.
We are a watchdog and a think tank. We convey new visions, approaches, proposals and
help to bring them into practice. We motivate women to become politically active,
support active female politicians and women in leading positions, co-operate with political parties and other bodies on concrete measures. Our guiding principle is to be non-partisan.
OUR PROJECTS OVERVIEW

Implementation period:
Beneficiary:
Partners:
Donor:
Coordinator in Fórum 50 %:

September 2015 – December 2017
Active Women Association (PL)
Fórum 50 %, Women for Election (IE), VoteRunLead (USA), Brand-Sofi (FI), Anti-discrimination Education Association (PL)
Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education
Markéta Mottlová
Sustainability by Professionalism

Implementation period:
Donor:
Coordinator in Fórum 50 %:

November 2016 – October 2018
European Social Fund, Operational Program Employment
Barbora Štička

ENGLISH SUMMARY

Empowerment through Education – Gender Equality & Political Leadership
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Training, Cooperation & Participation for Women's Political Leadership
Implementation period:
Donor:
Coordinator:

October 2016 – September 2017
U.S. Embassy in The Czech Republic
Markéta Mottlová
Time for Parity Democracy – Equal Representation of Women in Politics

implementation period:
Donor:
Coordinator:

January 2017 – December 2017
The Government Office of the Czech Republic and The Government Council for Equal
Opportunities for Women and Men
Veronika Šprincová
Participate! From the Public Life to the Labour Market

Implementation period:
Donor:
Coordinator:

January 2017 – December 2018
European Social Fund, Operational Program Employment
Halka Jaklová

Implementation period:
Donor:
Coordinator:

March 2017 – April 2017
Open Society Fund Prague, Norway Funds – Let’s Give (Wo)men a Chance Programme
Halka Jaklová
How to Make Opportunities of Women and Men in the Czech Republic Equal

Implementation period:
Donor:
Coordinator:

September 2017 – August 2020
European Social Fund, Operational Program Employment
Veronika Šprincová

ENGLISH SUMMARY

Equality of Women and Men in Public Life – Inspiration from Norway
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SUCCESSES IN 2017
•

In 2017, through our education programs, we supported more than 50 female politicians
and women interested in public affairs.

•

We have actively collaborated and shared experiences with foreign partners from the
United States of America, Ireland, Norway, Finland and Poland as well as member organizations of the European Women's Lobby.

•

At networking and motivational meetings and in the pre-election debate of the candidates, we have brought together almost 100 publicly active women across the political
spectrum.

•

Volunteering and Internships
Throughout 2017, we collaborated with more than 14 volunteers and trainees who actively participated in our organization and helped us carry out a number of activities. These
included helping with networking of women, filming video interviews with Czech politicians and writing profiles of international politicians. We also had two foreign interns – from
the United States and Georgia – for several months of intensive work.
We thank everyone for their commitment and enthusiasm and look forward to further
cooperation.

•

Two workshops for novice female politicians, political aspirants and election candidates

•

Campaign to support women in elections to the Chamber of Deputies of the Czech
Parliament (banner ads and leaflets, video ad)

•

Networking meetings for female politicians and others on "How to Promote Women in
Elections"

ENGLISH SUMMARY

SUPPORT FOR FEMALE POLITICIANS
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•

Motivational meeting for women in Ostrava, Mníšek pod Brdy, Karlovy Vary and Chrudim

•

New supporters of the "Coalition for Equal Representation of Women and Men in
Decision-making Positions"

•

Profiles of Czech and international politicians on the website for Forum 50%

•

Database of female deputies, senators, ministers, prime ministers and mayors on the
website for Forum 50%

•

New ambassadors for a balance in politics (Štěpánka Duchková, Eliška Kodyšová, Eva
Kavková, Pavel Houdek and Karolína Silná)

•

Participation in a discussion on violence in the sex industry

•

Contribution and accompanying workshop at the conference of the Ecumenical Academy
of Prague “Women and Sustainable Development"

•

Organization of a round table discussion on the occasion of International Women's Day
in cooperation with Social Watch and the Czech Women's Lobby

•

Moderation of the debate "Where is Feminism Going?" organized by the Political Association POLIS of the Faculty of Philosophy of Charles University

•

Contribution to a round table discussion of the Ministry of Labor and Social Affairs on the
theme of poverty of older women

•

Presentation at the Conference on the Equality of Women and Men for the Government of
the Czech Republic entitled "What is equality?"
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PUBLIC EVENTS
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•

Participation in the round table discussion at the Women's Congress on Women and
Public Space

•

Discussion on "Time for the First Female Czech President" in cooperation with the
Czech Women's Lobby

•

Discussion and photo-corner at the Women's Congress as part of the campaign "Time for
the First Female Czech President"

•

Moderation of a discussion after the screening of the film "Ada at the Town Hall" as part of
the project Promotion and You! (People in Need)

•

Pre-election debate with female candidates in the Chamber of Deputies

•

Presentation at the conference of the Ministry of Labor and Social Affairs, "Aging and
public space"

•

Contribution to gender quotas at Open Society Fund Prague "Give Women a Chance and
Men the Opportunity"

•

Partnership in the competition Department of the Year– Half and Half organized by the
Ministry of the Interior of the Czech Republic

•

Two educational programs for women at risk in the labor market called "Self-reliance in
NGOs and Politics"

•

Launched a mentoring program for women at risk in the labor market entitled "Working to Success"

•

Two series of workshops for women at risk in the labor market on the issue of unequal
opportunities and master suppression techniques

ENGLISH SUMMARY

EDUCATION
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•

Discussion with students at Na Zatlance Secondary School on the status of women in
Czech society

•

Lecture for Masaryk Democratic Academy on gender mainstreaming in towns and
municipalities

•

Accreditation Seminars for Public Administration
"Current Issues of Equal Opportunities for Women and Men in Public Administration"
for the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Justice of the Czech
Republic
INTERNATIONAL COOPERATION

•

Presentation of the national monitoring report of the Czech coalition Social Watch "The
Czech Republic: Again the Second World" at the meeting of the High-level Political
Forum on Sustainable Development

•

Debate with experts and activists from the V4 and Baltic countries organized by the
Friedrich Ebert Foundation

•

A lecture "Women in Czech Politics and the role of Forum 50%" for American students
at Charles University in Prague (CIEE program), for representatives of non-profit organizations from the South Caucasus

ENGLISH SUMMARY

In 2017, we participated in an international partner project funded the Erasmus+
program. This led to an opportunity to collaborate intensively and exchange experience
with partner organizations from Finland, Ireland, Poland and the United States of America.
As part of a study trip to Norway, we established connections with representatives of the
state administration, political parties and the non-profit sector.
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MEDIA PRESENTATIONS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Over 140 articles and citations about actions of Forum 50%, women's representation in
politics and other gender issues
Czech Television, Czech Radio, DVTV, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Právo,
Haló noviny, Deník, Aktuálně.cz, IDnes.cz, Deník Referendum, Respekt and more
Social Networking and Blogging
Facebook: 2297 clicked "Like"
Twitter: 603 "followers", 2748 "tweets"
Youtube: 6 new videos – 2 videos to promote female candidates for Czech president,
2 interviews with women in politics (Olga Richterová and Nina Nováková) and 2 animated
spots for a campaign to support women in public life, Get Involved, It Makes Sense
www.padesatprocent.cz: 44 816 visits
Jana Smiggels Kavková's blog on HN Dialog: 5 new posts
Publications
"Self-Esteem in Municipal Politics" – an e-book for aspiring politicians
"Self-Esteem in the Non-Profit Sector" – an e-book for those interested in working
in the non-profit sector
"Mentoring for Women from A to Z" – a manual for mentoring program participants
Analyses
Analysis of the number of women represented on the list of candidates for the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Analysis of the election results in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament
in terms of the number of representatives
Collaboration on publications
"Equality Between Men and Women Still Far Off" – Social Watch monitoring report on
gender equality
"Czech Republic: Again the Second World" – Social Watch national monitoring report
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MEMBERSHIP IN ADVISORY BODIES AND OTHER ORGANIZATIONS

•

Government Council for Equality between Women and Men
– Veronika Šprincová

•

Committee on the Equal Representation of Women and Men in Policy and Decisionmaking Positions of the Government Council for Gender Equality
– Jana Smiggels Kavková (Chairwoman)

•

Gender Equality Committee of the Government Council for Gender Equality
– Veronika Šprincová

•

European Women's Lobby: a network of more than two thousand European women's
rights organizations in Europe and the world – Markéta Mottlová (member of the Working
Group on Women in Politics)

•

Czech Women's Lobby: a network of women's rights organizations in the Czech Republic
– Jana Smiggels Kavková (member of the Executive Committee and Chairwoman since
July 2016)

•

Chamber of Gender Experts of the Czech Republic: professional association of gender
experts in the Czech Republic – Veronika Šprincová (Chairwoman), Jana Smiggels Kavková, Marcela Adamusová (full members)

•

NGO working group on public benefits and other topical issues – Halka Jaklová

ENGLISH SUMMARY

We are actively involved in the work of government advisory bodies. Together with other
experts from the academic and non-profit sectors and representatives of the public administration, we participate in the creation, commentary and approval of specific proposals
and recommendations on the promotion of gender equality.

•

Working group on equal opportunities of the Union of Towns and Municipalities of
the Czech Republic – Veronika Šprincová

•

Social Watch: an international network of civil society organizations seeking to eradicate
poverty and its causes, to end all forms of discrimination and racism, and to ensure a fair
distribution of wealth and the fulfillment of human rights (membership)

•

Women's Congress: a non-profit organization holding regular meetings of women to
inspire and discuss gender issues (membership)

ENGLISH SUMMARY
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Čas na první českou prezidentku,
zleva Vladimíra Dvořáková, Taťana Fišerová,
Hana Marvanová, Anna Hogenová,
Knihovna Václava Havla, Praha

Zpráva o činnosti
za rok 2017
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za rok 2017

Fórum 50 %, o.p.s.
V Luhu 715/6
140 00 Praha 4 – Nusle
+420 774 411 151
IČ: 247 73 018
Číslo účtu: 2000347302/2010
forum@padesatprocent.cz
www.padesatprocent.cz
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