Výroční zpráva
Fóra 50 % za rok 2008

Předmluva
Další rok je za námi a zase nastal čas k malému bilancování. Naše sdružení završí letos pátý rok
svého působení.
Rok 2008 byl podle mého soudu doposud nejtěžším obdobím existence Fóra 50 %. Neustálý
boj o přežití, omezování aktivit, snižování úvazků zaměstnankyň a veškerých nákladů postihlo
neziskové organizace ještě dříve, než vypukla finanční a hospodářská krize. Čím dále více aktivit
jsme realizovaly aktivisticky, stále více času a energie jsme musely věnovat shánění peněz.
Často jsme měly pocit, že je to boj s větrnými mlýny. Ani vrcholná politická reprezentace ani státní
správa nebyly často naší činností nadšeny. Zadostiučinění se ale vždy dostavilo na akcích pro
veřejnost, školeních pro političky, diskusích se ženami či mladými lidmi. To nám dodávalo jistotu
potřebnosti naší práce, dobrý pocit, že se ubíráme správným směrem.
Nyní, po třech měsících, kdy jsem opustila pozici ředitelky Fóra 50 %, musím konstatovat, že
naše organizace je vskutku profesionální. Co do způsobu fungování a kvality výstupů je plně
srovnatelná s lecjakým úřadem státní správy nebo politickým hnutím. A to je při všech obavách
z budoucnosti, nejistotě financí na základní chod organizace a pracovní nejistotě zaměstnankyň
opravdu chvályhodný výkon.
Ten je však možný jen díky obrovskému nasazení a přesvědčení všech, kteří ve Fóru pracují či se
na jeho činnosti podílejí. Za to děkuji všem i zpětně a přeji Fóru a jeho nové ředitelce do dalšího
roku (a také snad do další pětiletky), aby jim nasazení a přesvědčení vydržely. Ve svém novém
působišti vidím s odstupem ještě zřetelněji, že působení Fóra 50 % je vysoce zapotřebí, a jsem
přesvědčená, že svou činností posunuje Českou republiku ke spravedlivější a lepší společnosti.
Lenka Bennerová
ředitelka
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Řekli o nás
Dnes už ženy mohou volit – mohou však být také zvoleny? Kandidátní listiny většiny stran však
nabízejí jiný obrázek: v politice je málo žen.
Ženy by přece také mohly převzít zodpovědnost za politické vedení země, anebo nemohly? Na
cestě k plnému využívání a uplatňování svých práv musí ženy stále překonávat mnoho překážek.
Přetrvávající genderové stereotypy ve společnosti jim práci političek – a to na všech úrovních
politiky – v mnohém ztěžují.
Právě z tohoto důvodu se Filia, mezinárodní nadace se sídlem v Německu, rozhodla podpořit
Fórum 50 %. Tato organizace vytváří sítě politicky aktivních žen a zvyšuje jejich kapacitu. Fórum
50 % tyto ženy zviditelňuje a pomáhá jim klást si vysoké cíle.
Genderová demokracie je totiž základem demokracie jako takové.
Claudia Bollwinkel
Program officer
filia. die frauenstiftung

Je nepřijatelné, aby ženy zůstávaly nedostatečně zastoupeny v rozhodujících funkcích, a to
nejen v politice, ale i v ostatních oblastech. Pokud věříme v hodnoty demokracie, tak nemůžeme
ponechat polovinu populace mimo rozhodovací struktury. Podceňování ženských schopností není
na místě. Skoro 60 % vysokoškoláků v EU jsou ženy a studie ukazují, že ženy vedou podniky často
s lepšími výsledky než muži. Přesto 96 % předsedů představenstev velkých podniků jsou muži!
Občanská společnost hraje velmi důležitou roli pro zvýšení povědomí o této situaci a napomáhá
v nelehkém boji při odstraňování přetrvávajících negativních stereotypů vůči ženám. Proto děkuji
občanskému sdružení Fórum 50 % za práci, kterou vykonává a za přínos v našem společném
boji pro dosažení praktické rovnosti mezi ženami a muži.
Vladimír Špidla
Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
Evropská komise
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Naše vize, mise a cíle
Zaměřujeme se na posílení úlohy žen v politice a rozhodovacích procesech v České republice.
V souladu s prioritami Evropské unie chceme odstraňovat překážky, které brání ženám plně
uplatnit svůj potenciál ve veřejném životě. Hlavním principem naší činnosti je nadstranickost.
Naše hodnoty:
• rovnost žen a mužů ve všech sférách veřejného a soukromého života
• solidarita a podpora všech žen bez ohledu na jejich věk, vyznání, původ a sexuální
orientaci
• respekt k jinakosti
• parita (s důrazem na rozhodovací procesy) jako předpoklad rozvinuté demokracie
• spravedlnost pro všechny
• spolupráce a vytváření konsenzu
• otevřenost a transparentnost
• nezávislost na politických stranách a hnutích
Naše vize:
Fórum 50 % usiluje o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.
Poslání organizace:
Podporujeme ženy ve vstupu do veřejného života s cílem zvýšit jejich participaci ve všech
rozhodovacích pozicích s důrazem na politiku.
Dlouhodobý cíl:
Dosažení genderové rovnosti ve všech rozhodovacích funkcích jmenovaných i volených.
Střednědobý měřitelný cíl:
Zvýšení počtu žen v Parlamentu České republiky na 30 % po volbách v roce 2013.
Představení občanského sdružení Fórum 50 %:
Občanské sdružení Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 a klade si za cíl změnit současnou
nelichotivou situaci na české politické scéně, kde jsou ženy na všech úrovních – místní, regionální
i parlamentní – nedostatečně zastoupeny, a tím vyloučeny z rozhodovacích procesů.
Správní rada (2008):
Věra Honusková (předsedkyně od 8. srpna 2007)
Kristina Gotteltová
Miluš Kotišová

4

Zaměstnankyně organizace v roce 2008
Lenka Bennerová
ředitelka organizace

Kateřina Beňová
finanční ředitelka

Eva M. Hejzlarová
koordinátorka projektů „Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích
a politice“ a „Strana otevřená ženám 2008 a Nadějná politička do 35 let“,
samostatná projektová pracovnice
Ivana Mertlová
samostatná projektová pracovnice „Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích
pozicích a politice“ a do 30. 6. koordinátorka projektu „Regionální zácviky pro
političky a aspirantky do politiky“
Jana Smiggels Kavková
zástupkyně ředitelky, koordinátorka projektu „Ženy ženám v komunální politice“
a „Komunitní rozpočtování“

Naďa Šeráková
fundraiserka

Petra Zářecká
do 30. 6. koordinátorka projektu „Nebojme se kvót! Afirmativní akce pro
prosazení žen do politiky“

Rok 2008 byl pro Fórum 50 % – stejně jako pro většinu dalších českých genderových nestátních
neziskových organizací – velkou výzvou. Nedostatek financí se totiž projevil zejména v nutnosti
zeštíhlit tým a snížit pracovní úvazky. Těžké období ale Fórum 50 % zvládlo a vyšlo z něj – jak
doufáme – posílené.
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Kontaktní informace
Adresa organizace:
Fórum 50 %
Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba:
Jana Smiggels Kavková, ředitelka
tel.: +420 257 216 170
e-mail: info@padesatprocent.cz
web: www.padesatprocent.cz
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Přehled projektů uskutečněných v roce 2008
Projekt: Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice
Trvání projektu: duben 2006–březen 2008
Donor: ESF a státní rozpočet ČR
Koordinátorka: Eva Hejzlarová
Cíl: Cílem projektu bylo zejména upozornit na problém nízké participace žen v politice
a překážky, které ženám brání uplatnit se v rozhodovacích pozicích.
Aktivity: V lednu jsme uspořádaly konferenci Síťování nejen genderových NNO, na které
vystoupily odbornice i pracovnice českých i zahraničních NNO s příspěvky na téma teorie a praxe
síťování. Na konferenci byla asi padesátce účastníků a účastnic rovněž představena strategie
České ženské lobby, která v té době získala status občanského sdružení, a dokončila tak první
fázi procesu institucionalizace.
V březnu vyšel leták shrnující výsledky čtyř kol výzkumů veřejného mínění, které Fórum 50 %
v minulých letech zadalo. Skládačka s názvem „Rovnost žen a mužů v politice očima české
veřejnosti“ se stala jedním z oblíbených materiálů, které na našich akcích pro veřejnost a politickou
reprezentaci mizí nejrychleji. U příležitosti Mezinárodního dne žen byla v brněnské Mahenově
knihovně otevřena také výstava Fóra 50 % „Bez limitů – ženy v netradičních profesích“.

Název: Regionální zácviky pro političky a aspirantky do politiky
Rok: leden 2007–červen 2008
Donor: Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund
Koordinátorka: Ivana Mertlová
Cíl: Cílem projektu bylo vyškolení lektorek zácviků pro političky a nestraničky (tzv. Training of
trainers) a vybudování mobilního školícího pracoviště, poté rozšíření zácviků i do regionů.
Aktivity: V roce 2008 jsme navázaly na aktivity roku předchozího. Miluš Kotišová vyškolila celkem
12 nových lektorek a proběhly tři úspěšné zácviky v Praze, Šternberku a Brně.

7

Název: Strana otevřená ženám 2008 a Nadějná politička do 35 let
Rok: červenec 2008–listopad 2008
Donor: Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund
Koordinátorka: Eva M. Hejzlarová
Cíl: Cílem projektu bylo uspořádat v pořadí již třetí ročník soutěže Strana otevřená ženám, která
hodnotí politické strany z hlediska toho, jak jsou otevřené ženám a jejich potřebám jak uvnitř
strany, tak i navenek.
Aktivity: Tradiční část soutěže, kdy odborná porota porovnává a hodnotí jednotlivé politické
strany, jsme obohatily o novou část - soutěž o nadějnou političku do 35 let. Touto inovací jsme
chtěly docílit jednak oživení soutěže a jednak upozornit na to, že jsou mladé ženy v politice
znevýhodněny a že této věkové skupině takřka chybí pozitivní vzory.
Slavnostní vyhlášení proběhlo úspěšně týden po krajských a senátních volbách za účasti médií
a významných zástupců a zástupkyň celostátních i regionálních politických stran.

Projekt: Ženy ženám v komunální politice!
Trvání projektu: září 2007–březen 2008
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková
Cíl projektu: Projekt se poprvé zaměřil na zastoupení žen na úrovni krajů. Cílem bylo poukázat
na jejich nedostatečné zapojení v krajských orgánech a iniciovat jejich vzájemnou spolupráci
napříč politickým spektrem.
Aktivity: Vytvořily jsme chráněné diskuzní fórum pro komunální a krajské političky.
Zorganizovaly jsme dvě setkání komunálních a krajských zastupitelek v Hradci Králové a
v Olomouci. Zúčastnilo se jich celkem cca 50 političek napříč politickým spektrem a z různých
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úrovní politiky. Vypracovaly jsme analýzu současného zastoupení žen ve volených a jmenovaných
krajských orgánech a genderovou analýzu krajských voleb z roku 2004. Výsledky analýzy
jsme prezentovaly na tiskové konferenci a rozeslaly v tiskové zprávě.

Projekt: Nebojme se kvót. Afirmativní akce pro prosazení žen do politiky
Trvání projektu: 2007–2008
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Petra Zářecká
Cíl projektu: Cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost, média a studující na vysokých
školách o typech kvót pro volené funkce a představit zahraniční zkušenosti s jejich užíváním.
Součástí projektu byla také diskuze se zástupci a zástupkyněmi české politické reprezentace
o možnosti zavedení kvót do vnitrostranických voleb.
Aktivity: Vydaly jsme informační leták, který stručně a jasně představuje různé typy kvót a
jejich využití. Zorganizovaly jsme setkání komunálních političek v Pardubicích, které navázalo
na podobná setkání v různých regionech. Vydaly jsme sborník z mezinárodní konference o
kvótách, která proběhla v roce 2007. Vypracovaly jsme analýzu zastoupení žen na kandidátních
listinách pro krajské volby. Tato analýza byla veřejně představena na tiskové konferenci.
Zorganizovaly jsme happening „Běh kolem Poslanecké sněmovny“, který vtipnou a originální
formou upozornil na znevýhodnění žen v politice.
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Projekt: Komunitní rozpočtování
Trvání projektu: květen 2008–leden 2009
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková
Externí odborná pracovnice: Olga Sedláčková
Cíl projektu: Shromáždit odborné informace k problematice komunitního rozpočtování a
zprostředkovat je srozumitelnou formou veřejnosti a volené samosprávě. Analyzovat možnosti
praktického uplatnění komunitního rozpočtování v českých městech a obcích.
Aktivity: Vytvořily jsme analýzu 12 reálných rozpočtů z hlediska spravedlivého rozdělování
prostředků mezi muže a ženy. Vydaly jsme manuál shrnující základní údaje o komunitním
rozpočtování a návod, jak jej začít uplatňovat ve městech a obcích. Zorganizovaly jsme diskuzní
setkání nejen pro zastupitelky v Praze a v Poděbradech. Přednášely jsme a diskutovaly
o komunitním rozpočtování se studujícími na čtyřech vysokých školách. Medializovaly jsme
výstupy projektu pomocí článků a tiskových konferencí.

Projekt: Otevřená univerzita
Rok: 2007–2008
Donor: Britské velvyslanectví
Koordinátorka: Miluš Kotišová
Cíl: Projekt navazoval na předchozí vzdělávací projekty, jejichž cílem bylo pomoci změnit
současné nízké zastoupení žen na české politické scéně na všech úrovních. Zaměřuje se na
výuku rovných příležitostí v nejširším slova smyslu a dále pak na komunikaci, schopnost konsenzu
a protikorupčnost, čímž usiluje o změnu politické kultury v ČR.
Aktivity: Projekt byl spuštěn již v roce 2007 a nabízí 4 studijní moduly: Komunální a regionální
politika, Parlamentní a legislativní politika, Exekutiva – veřejná správa, Moderování zácviku
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pro aspirantky do politiky. Všeobecný základ čítá 14 předmětů, odborná část 5–6 předmětů.
Blok Univerzitní pavlač nabízí i mimostudijní přesah: srovnávací databáze, neformální stáže
u političek a politiků (13 političek nabízí možnost stáže), záznamy ze Sympozií České prezidentky
apod. Do konce roku 2008 se ke studiu přihlásilo celkem 26 zájemkyň a zájemců.

Projekt: Dlouhodobá udržitelnost organizace Fórum 50 %
Rok: duben 2008–březen 2010
Donor: CEE Trust
Koordinátorka: Lenka Bennerová
Cíl: Projekt má za cíl zajistit dlouhodobou udržitelnost a finanční stabilitu organizace, a to zejména
prostřednictvím nastartování efektivních a transparentních samofinancovacích aktivit, které se
stanou pravidelným zdrojem příjmů organizace.
Aktivity: V rámci projektu jsme započaly dlouhodobý proces strategického plánování, byla
vytvořena efektivnější organizační struktura (mj. vznikla nová pozice fundraiserky) a probíhají
pravidelné týmové supervize, které mají za cíl zlepšit vnitřní chod organizace. Vytvořily jsme
fundraisingový plán, který se zaměřuje na firemní, ale i individuální fundraising a také na tzv.
komerční (vzdělávací, expertní a poradenské) aktivity.

Projekt: Finanční příspěvek na provoz kanceláře o. s. Fórum 50 %
Rok: 2008
Donor: MČ Praha 5
Koordinátorka: Lenka Bennerová
Cíl: Projekt byl zaměřen na získání finančního příspěvku na úhradu provozních nákladů kanceláře
Fóra 50 % ve standardním grantovém řízení MČ Prahy 5.
Aktivity: V grantovém řízení MČ Prahy 5 jsme obdržely tříměsíční grant, z jehož zdrojů jsme
pokryly část provozních nákladů, které naší organizaci vznikly v souvislosti s provozem kanceláře
na Praze 5 v posledním čtvrtletí roku.
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Další aktivity
2. Sympozium České prezidentky
2. října proběhl za velkého zájmu 2. ročník Sympozia České prezidentky, který představil šest
výrazných ženských osobností. Svou vizi dalšího směřování české společnosti představila Táňa
Fischerová, Alena Gajdůšková, Rut Kolínská, Blanka Říhová, Jana Šilerová a Eliška Wagnerová.
Akce se konala v prostorách Českého centra a její hlavní organizátorkou byla opět nadstranická
platforma Česká prezidentka.

Diskuze u příležitosti mezinárodního dne žen
4. března jsme ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu zorganizovaly
panelovou diskuzi předních českých političek pod názvem „Ženy v ofsajdu? Političky v Čechách,
v Evropě a v médiích“. V panelu zasedly bývalé ministryně Dana Kuchtová a Květoslava
Kořínková a radní Pardubického kraje Jana Smetanová. O odbornou reflexi se postarala
akademička Blanka Knotková-Čapková.

Víkendová školení pro političky v Poděbradech
V červenci a srpnu jsme uspořádaly dvě vzdělávací akce určené pro aktivní političky ze všech
úrovní i pro ženy, které se do politiky teprve chystají.
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Newsletter pro členky a členy
V dubnu jsme začaly vydávat čtvrtletník pro naše členky a členy s názvem Rovné šance v
politice, kde informujeme o důležitých událostech týkajících se naší politické scény i organizace
samotné.
Mediální výstupy
V roce 2008 se výsledky našich odborných analýz, informace o našich akcích, jakož i naše
komentáře a rozhovory s námi objevily v mnoha médiích. Mohli jste nás vidět v pořadech ČT
(ČT 1 – Sama doma, ČT 24 – zpravodajství a Politické spektrum) a TV Nova. V ČRo 6 jsme
pravidelnými hostkami v pořadu Na Bělidle, a co se týče tištěných médií, byly jsme citovány v MF
Dnes, Reflexu, Respektu, Právu i v dalších periodikách.
Uspořádaly jsme 3 tiskové konference a vydaly 11 tiskových zpráv.
Mediální partnerství
Navázaly jsme partnerství s časopisem Respekt, který podpořil 2. ročník soutěže Strana
otevřená ženám. Dlouhodobě spolupracujeme s tiskovou agenturou gitA.

Vize do budoucna
Za hlavní úspěchy roku 2008 považujeme:
•

nastartování samofinancovacích aktivit

•

inovaci projektu Strana otevřená ženám o soutěž Nadějná politička do 35 let

•

rozvoj aktivit věnovaných komunálním političkám

•

rozšíření našich aktivit o téma spravedlivého rozdělování veřejných zdrojů na úrovni obcí,
tzv. komunitního rozpočtování

V roce 2009 bychom chtěly na tyto úspěchy navázat:
•

Budeme i nadále pokračovat v rozvíjení samofinancování – plánujeme mj. akreditovat
vzdělávací kurzy pro veřejnou správu v oblasti rovných příležitostí a komunitního
rozpočtování; budeme nadále pořádat speciální kurzy pro političky

•

Znovu uspořádáme soutěž Strana otevřená ženám s inovací, která rozšíří cílovou skupinu
této akce, a tím i její dopad

•

I nadále se budeme věnovat komunální politice a možnostem, jak na této úrovni (jak v
oblasti politické participace žen, tak v oblasti rozpočtů) podpořit rovné příležitosti žen a
mužů. Komunitnímu rozpočtování se chceme věnovat ve stejné míře jako zastoupení žen
v politice

•

Zaměříme se na lobbing v oblasti přijetí pozitivních akcí pro vyrovnané zastoupení žen a
mužů v politice. Věříme, že nazrál čas na zásadnější změny v této oblasti

•

Vytvoříme širokou koalici na podporu paritního zastoupení žen v české politice
13

Poděkování
Děkujeme vám všem, kteří jste v loňském roce nějakou formou podpořili činnost naší organizace.
Děkujeme všem stálým donorům, individuálním dárcům a dárkyním, partnerům a partnerkám,
spolupracovníkům a spolupracovnicím, dobrovolníkům a dobrovolnicím. Bez jejich darů, přispění
a nasazení by fungování Fóra 50 % a prosazování principů, o které usiluje, nebylo možné.

Podporují nás
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Výrok auditora
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Příjmy a výdaje
Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)

Celkem

A NÁKLADY
I.

SpotĜebované nákupy celkem
1. SpotĜeba materiálu
II. Služby celkem
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištČní
V. Ostatní náklady celkem
24. Jiné ostatní náklady
VII. Poskytnuté pĜíspČvky celkem
32. Poskytnuté þlenské pĜíspČvky
Náklady celkem

B

41
41
1 007
26
8
973
1 758
1 372
386
13
13
3
3
2 822

VÝNOSY
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
II. ZmČna stavu vnitroorganizaþních zásob
6. ZmČna stavu zásob výrobkĤ
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
VI. PĜijaté pĜíspČvky celkem
27. PĜijaté pĜíspČvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
29. Provotní dotace

225
225
-37
-37
2
2
1 731
1 731
730
730
2 651

Výnosy celkem
C VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ PěED ZDANċNÍM

-171

34. DaĖ z pĜíjmĤ
D

0

VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ CELKEM

-171

Přehled financování
za rok 2008
(v tisících Kč)
2008 pĜíjem celkem
Z toho
JPD 3 MPSV (dotace)
CEE Trust
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Slovak-Czech Women’s Fund
MČstská þást Praha 5
Samofinancovací aktivity

2626

100 %

728
959
699
50
20
225

27 %
36 %
26 %
2%
1%
8%
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English Summary
Who is Fórum 50 %:
The non-profit organisation Fórum 50 % was founded in the summer of 2004 with an objective
of changing the current unbalanced situation in Czech politics. Unfortunately, all levels of
politics – local, regional, parliamentarian – witness underrepresentation of women who are thus
excluded from decision-making processes.

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

Our values:
● equality of women and men in all spheres of public and private life
● solidarity with and support of all women regardless of their age, religion, origin and
sexual orientation
● respect for difference
● parity (with an emphasis on decision-making processes) as a pre-requisite for
a developed democracy
● justice for all
● cooperating and reaching agreement
● openness and transparency
● independence of political parties and movements

Our Vision
Fórum 50 % strives for a society with an equal representation of women and men in public life.

Mission of the Organization
We support the entrance of women into public life with the aim of increasing their participation
in all decision-making positions, with a special emphasis on politics.

Long-term Objective
Achieving gender equality in all decision-making positions, both appointed and elected.
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Medium-Term Measurable Objective
Increasing the number of women representatives in the Parliament of the Czech Republic to 30 %
after the elections in 2013.

Project activities:
Project Name: Equalizing Women’s and Men’s Opportunities in Decision-Making Processes
and in Politics
Years: 2006–2008
Donor: European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic
Coordinator: Eva Hejzlarová
Objective: The project´s main aim was to draw the attention to the low representation of women
in politics and the obstacles they face in decision-making processes.
Activities: In January 2008, we organized a successful conference titled Networking of not only
gender NGOs which assembled experts from Czech as well as foreign NGOs who discussed
theoretical and practical aspects of NGO networking. Moreover, the strategy of Czech Women´s
Lobby - then a newly established platform - was discussed in public for the first time.
In the past years, we have conducted four public opinion polls on the position of women in
politics and decision-making processes. Their results were summarized in a leaflet which quickly
became one of our most popular materials among public as well as politicians. The International
Women´s Day 2008 saw the opening of an exhibition “Without Limits - women in non-traditional
professions” at Jiří Mahen Library in Brno.

Project Name: Training for Women Politicians
Year: January 2007–June 2008
Donor: Slovak-Czech Women´s Fund
Coordinator: Ivana Mertlová
Objective: Training of trainers of women aspirants, both partisan and non-partisan, to develop
and realize their objectives, and consolidate the competencies and skills essential for a more
successful enforcement of their political program; establishing a mobile training centre and
offering training workshops on a regional level.
Activities: In 2008 we continued with training activities. Miluš Kotišová trained 12 new lecturers,
and in addition three training workshops took place in Prague, Brno and Šternberk.

Project Name: Women Friendly Political Party 2008 and Promising Woman Politician
Under 35
Year: July–November 2008
Donor: Slovak-Czech Women´s Fund
Coordinator: Eva M. Hejzlarová
Objective: Conducting the third year of the competition of parliamentarian political parties in
terms of their openness and friendliness towards women within and outside the parties.
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Activities: For the first time in the course of three years of the competition, which consists in
the expert jury assessing and comparing political parties, we added the category of a promising
woman politician under 35 years. This move was aimed not only at innovating the traditional part
of the competition, but we also wanted to point to the facts that young women politicians are
disadvantaged and that they lack positive role models. The ceremony was held with a substantial
interest of media and both regional and parliamentarian representatives only a week after the
elections into regional representative bodies and the Senate.

Project Name: Women for Women in Communal Politics!
Years: September 2007–March 2008
Donor: Filia die Frauenstiftung
Coordinator: Jana Smiggels Kavková
Objective: Within this project our experts focused on the participation of women in regional
politics with the goal of pointing out women´s underrepresentation in regional decision-making
bodies and initiating women´s cooperation across the political spectrum.
Activities: We established a sheltered discussion space for local and regional women politicians.
Two meetings of local and regional female representatives were held in Hradec Králové and
Olomouc with the participation of 50 politicians across political spectrum and levels of politics.
In addition, we conducted an analysis of current elected and designated regional bodies and
gender analysis of 2004 regional elections. The findings were presented at a press conference
and distributed to the media.

Project Name: Let´s not be afraid of quotas! Affirmative action for the assertion of women
in politics
Years: 2007–2008
Donor: Open Society Fund
Coordinator: Petra Zářecká
Objective: This project´s aim was to inform public, university students and media about various
types of quota for elected posts, and present examples of best practices of introduction of quotas
from abroad. Discussions with political representatives about introducing quotas in nomination
processes and inter-party elections represented an important part of the project.
Activities: An information leaflet, concise and clear in its presentation of various types of quotas
and their implementation into practice, was created. We organised a meeting of local politicians
in Pardubice which followed previous meetings in other regions. We also published a volume
containing quota conference contributions which was held in 2007. Representation of women on
lists of candidates for regional elections was analysed and was presented at a press conference.
In addition to these activities, we organized a “Run Around the Parliament” which pointed to the
disadvantaged position of women in politics in a humorous and original way.
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Project Name: Community Responsive Budgeting
Years: May 2008–January 2009
Donor: Open Society Fund
Coordinator: Jana Smiggels Kavková
Expert: Olga Sedláčková
Objective: This project´s objective was to assemble expert information about community
responsive budgeting and provide them to the public and elected representatives. Further, the
project analysed the possibilities of practically implementing measures for community responsive
budgeting in Czech municipalities and towns.
Activities: Fórum 50 % analysed 12 real town budgets in terms of equal distribution of resources
among men and women. We published a manual containing basic data about community responsive
budgeting and describing step-by-step how to distribute resources fairly. Budgeting meetings for
representatives took place in Prague and Poděbrady. In addition, lectures and discussions took
place at four universities. The outcomes were medialised.

Project Name: Open University
Year: 2007–2008
Donor: British Embassy
Coordinator: Miluš Kotišová
Objective: Open University constitutes an important part of our educational activities which
aim at enhancing women´s representation on every level of Czech politics. It focuses on equal
opportunities in its broadest sense, communication skills, consensual decision-making and
anti-corruption actions, which all contribute to the improvement of the current political culture in
the Czech Republic.
Activities: Open University was launched in 2007 and offers 4 study fields: Local and regional
politics, Parliamentarian and legislative politics, Executive – public administration, Training of
trainees of political aspirants. The basic model consists of 14 courses, expert part has 5-6 courses.
The University Gallery opens possibilities outside the courses: comparative database, informal
traineeships with politicians (13 women politicians offer their expertise for sharing), records from
“Czech Presidentess” symposiums. At the end of 2008, there were 26 students enrolled.

Project Name: Long-term Sustainability of Forum 50 %
Year: April 2008–March 2010
Donor: CEE Trust
Coordinator: Lenka Bennerová
Objective: The main objective of the project is to develop a strategic plan for effective and
transparent self-financing activities as a means of sustainable development of the organization
and a regular source of income.
Activities: We have started off a long-term process of strategic planning, created a more effective
organizational structure (among others a position of a fundraising manager was created) and
began regular team supervisions with an objective of improving the inter-organizational processes.
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In addition, we have created a fundraising plan which includes individual and corporate fundraising
as well as commercial fundraising activities such as offering training courses (education, expertise
and advice).

Project Name: Financial Contribution for Everyday Operation of the Organisation
Year: 2008
Donor: Prague District Prague 5
Coordinator: Lenka Bennerová
Objective and activities: Financial resources won by this 3-month project were used to cover the
operating costs of Fórum 50 % in the last three months of the year 2008.

Further activities:
The “Czech Presidentess” Symposium
The second symposium of “Czech Presidentess” was held under a significant interest of public on
August 2nd and presented six outstanding women politicians. Táňa Fischerová, Alena Gajdůšková,
Rut Kolínská, Blanka Říhová, Jana Šilerová and Eliška Wagnerová presented their visions of further
development of Czech society. The event was held at the venues of Czech centre and was organised
by the non-partisan platform Czech presidentess.

International Women´s Day public debate
Fórum 50 % together with information office of the EP in the Czech Republic organised a panel
discussion with prominent women politicians “Women in Offside? Women politicians in the Czech
Republic, Europe and in the media.” Among the participating panellists were former ministers Dana
Kuchtová and Květoslava Kořínková, councillor Jana Smetanová, and an expert reflection was
provided by an academic Blanka Knotková-Čapková.

Weekend Trainings for Women Politicians in Poděbrady
In July and August we organized two training workshops for active politicians form all levels of
politics as well as for aspirants.

Media coverage
Many of our expert analyses and information about our activities as well as commentaries and
interviews with us were published by media. We were present in programmes of Czech Television (ČT
1 – Sama doma, ČT 24 – News and Politické spektrum), and TV Nova. We are regular participants
in the Czech Radio 6 programme Na Bělidle and are regularly cited by MF Dnes, Reflex, Respect,
Právo and other periodicals. We organized 3 press conferences and released 11 press releases.

Media Partnership
An ad hoc partnership with the weekly Respect was established which supported the second round
of the competition of Women Friendly Party. We regularly cooperate with the press agency gitA.
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Newsletter for members
In April 2008, we began to circulate a quarterly Equal Opportunities in Politics for our members.
The newsletter brings important news and informs about events in the field of equal opportunities
from political scene and the activities of Fórum 50 %.

Our main successes in 2008 are:
•

starting off with a self financing programme;

•

innovation of the Women Friendly Party competition and adding a category of “a promising
woman politician under 35 year”;

•

expansion of activities for local women politicians;

•

broadening the scope of our activities and start working towards fairer distribution of resources
on local level, so called “community responsive budgeting”.

In 2009 we will:
•

continue with the development of self-financing activities – we plan to accredit courses of equal
opportunities for women and men and community budgeting for public sector administrators,
we will also continue with training of women politicians;

•

conduct the innovated Women Friendly Party competition, targeting a wider spectrum of
participants and having thus greater impact;

•

work systematically on enhancing equal opportunities for women and men on regional and
local level. We will especially focus on political representation of women in local bodies and
on community responsive budgeting. Both issues will be dealt with equally;

•

focus on lobbying activities to adopt positive measures for equal representation of women and
men in politics. We believe the time has come for more substantial changes in this field;

•

establish a broad coalition for parity in politics.
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