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Výroční zpráva o. s.
Fórum 50 % za rok 2009

Úvodem bych chtěl nejprve poděkovat zaměstnankyním, dobrovolníkům a dobrovolnicím a všem příznivcům Fóra 50 % za jejich vynikající práci v roce 2009. Uplynulé dva
roky přinesly neziskovému sektoru v Praze z různých důvodů mnoho těžkostí, avšak
Fórum 50 % pokračovalo i v tomto období ve svém dalším rozvoji a posilování. Za tento
úspěch vděčíme právě oddanosti zaměstnankyň, příznivců a také bývalých i současných
členů a členek správní rady organizace.
Jsem velice rád, že jsem se v létě 2009 stal členem správní rady a posléze jejím předsedou. V témže roce také došlo ke změně na postu ředitelky organizace, který obsadila
Jana Smiggels Kavková. Opakovaně se potvrzuje, že toto rozhodnutí tehdejší správní
rady bylo velmi moudré. U této příležitosti bych také velice rád poděkoval Lence Bennerové za roky její náročné práce v roli naší první ředitelky a za to, že organizaci předala
v tak výborném stavu. Všichni jí také přejeme všechno nejlepší v její nové pozici a jsme
velice rádi, že jsme ji získali do naší správní rady.
Také bych rád vyjádřil velké díky Věře Honuskové a Miluš Kotišové, které v tomto
období ukončily svou práci ve správní radě, velmi si vážím jejich přispění v raných letech organizace a těším se, že se i nadále budou podílet na některých aktivitách naší
organizace.
V roce 2009 Fórum 50 % oslavilo již páté výročí svého založení. Myslím, že za všechny
jeho zakládající členy mohu říci, že jsme si nemohli ani představit, že by se dalo v tak
krátké době dosáhnout tak velkého vlivu na politickou diskusi v této zemi. Zato bychom
také chtěli poděkovat našim hlavním donorům: v první řadě Nadaci Open Society Fund
Praha za dlouhodobou podporu, bez níž by existence Fóra 50 % nebyla možná, dále
Nadacím Slovak-Czech Women Ls Fund, Filia a Global Fund for Women za opakovanou
podporu.
Bohužel se náš vliv dosud omezil primárně na debatu samotnou, úroveň zastoupení
žen ve veřejném životě je stále velmi nízké. Páté výročí naší existence a pokračující nízká
úroveň zastoupení žen v politice nás vedly k zamyšlení se nad dlouhodobou strategií
a cíli Fóra 50 %. Výsledkem je celá řada rozhodnutí, která by měla Fóru v budoucnu
umožnit efektivněji plnit své hlavní poslání. Nejdůležitější změnou je transformace organizace do obecně prospěšné společnosti, která proběhne v nejbližší době.
Na závěr nezbývá než popřát hodně úspěchů do dalších pěti let.
Tanweer Ali, VŠ pedagog a předseda správní rady Fóra 50 %
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Řekli o nás
„Obdivuji dámy z Fóra 50 %,
s jakým nasazením a nadšením usilují o to, co by mělo být
samozřejmé a přirozené, ale není. O společnosti má rozhodovat
zase společnost – to znamená muži i ženy v reprezentativním složení.
Avšak tomu je nejen naše společnost velmi vzdálená. Politika a veřejné
záležitosti jsou převážně v rukou mužů, stejně tak byznys nebo finanční
svět, ve kterém pracuji. A proto mi je práce Fóra 50% blízká a proto jí
fandím. Bojujeme se stereotypy, které jsou v celé společnosti a které
paradoxy konzervují. Paradoxy, že o naší společnosti, kterou tvoří muži
a ženy prakticky rovnoměrně, rozhodují muži, a o obchodu, kde se zase
klientela skládá napůl z mužů a žen, zase rozhodují z valné většiny
muži. Oceňuji, že se Fórum 50 % jako jedna z mála organizací trpělivou
mravenčí prací, zdravým rozumem, osvětou a vtipem snaží situaci zlepšit
neboli narovnat ty nerovné „rovné příležitosti“. Fórum 50 % pomáhá
ženám nebát se, překonat stereotypy a možná i nechuť a zklamání
a prosadit se v politickém životě, být užitečnou pro celou společnost –
pro naše děti, kluky i holky. A to je důležité! Proto práci Fóra 50 %
sleduji, držím jí palce a také se inspiruji pro svět ve financích.“

Monika Laušmannová
ředitelka úseku Centrální řízení rizik
České spořitelny

„Z vlastní zkušenosti vím,
že pracovat a něco tvořit v převážně mužském
prostředí vytváří mnoho stereotypů a nevyvážených
řešení. Takovým prostředím je i dnešní politika se
všemi negativními důsledky, včetně vytváření umělých,
či nevědomých bariér pro větší zastoupení žen ve
vrcholné politice. Je dobře, že se to Fórum 50 % snaží
změnit a rád v tom pomohu i do budoucna.“

Martin G. Špryňar
generální tajemník Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD BOHEMIA

Občanské sdružení Fórum 50 %
oslaví letos šestileté výročí od svého založení. Jeho posláním
je jak motivovat příslušné orgány k nalézání řešení, která by umožnila
větší účast žen v rozhodovacích procesech, které vytvářejí politiku v České
republice, tak aktivizovat ženy samotné a probudit v nich zájem na řešení
věcí veřejných. Lze říci, že Fórum 50 % je lobbistickou organizací v tom
nejlepším smyslu tohoto označení, neboť jeho cíle odpovídají přirozené
skladbě společnosti v jejím základním (genderovém) složení. Účast žen
ve veřejném životě má prostě odpovídat jejich početnímu zastoupení ve
společnosti, neboť zájmy žen mohou být, a jsou, mnohdy specifické, což se
samozřejmě odráží ve způsobu hodnocení problémů ve veřejném životě.
Vím ovšem také, že o co raději muži vyklízejí pole ženám na poli
soukromém, o to neochotněji se k témuž staví ve sféře veřejné. Tedy, alespoň
někteří, byť z údajů o účasti žen ve veřejném životě spíše plyne závěr, že
oněch „tradičně uvažujících g mužů bude asi stále ještě mnoho. Drobné
příklady, které jsem právě uvedla, mě vedou k závěru, že další práce Fóra
50 % by se měla soustředit i na práci s muži, které je třeba také motivovat
ke změně ve způsobech myšlení, neboť i skrze tuto změnu lze dosáhnout
prvotního účelu, který organizace sleduje – tj. zvýšení počtu žen aktivních
ve veřejném životě.
V každém případě Fóru 50 % přeji do dalšího roku a let úspěch
v jeho snažení.

Eliška Wágnerová
místopředsedkyně Ústavního soudu ČR
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O organizaci

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. Zaměřuje se na vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích
procesech v České republice. V souladu s prioritami Evropské unie chce odstraňovat
překážky, které brání ženám plně uplatnit svůj potenciál ve veřejném životě. Hlavním
principem činnosti Fóra 50 % je nadstranickost.
Naše vize
— Fórum 50 % usiluje o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve
veřejném životě.
Naše mise
— Měníme společenské vnímání politiky a rolí žen a mužů ve veřejném životě.
Dlouhodobý cíl
— Dosažení alespoň 30% zastoupení žen a mužů na všech úrovních politiky.
Střednědobé cíle
— Začlenění tématu rovných příležitostí do programu alespoň 5 politických stran.
— Zavedení vyrovnávacích opatření u alespoň 5 politických stran.
— Přijetí legislativních změn ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů.
Krátkodobé cíle
— Hledat, podporovat a propagovat ženy do vrcholných politických funkcí, které by
sloužily jako vzor pro ostatní ženy.
— Vyhledávat a mediálně propagovat osobnosti – nositele a nositelky tématu
rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti.
— Dosáhnout přijetí Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve
městech a obcích alespoň ve 3 městech a obcích České republiky.
8
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Správní rada (2009):
Tanweer Ali (předseda)
Kristina Š. Gotteltová
Petra Ali Doláková
Marta Pišoft Kozáková
Board of Trustees (2009):
Board of Trustees je nově ustavený poradní orgán Fóra 50 %, který slouží jako neformální „rada moudrých“. Je složen z významných českých osobností různých oborů, které
vahou svého jména, svými myšlenkami a nápady napomáhají v naplnění cíle Fóra 50 % –
dosažení vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a veřejném životě obecně.
Členstvím v Board of Trustees nás podporují tyto osobnosti:
Marie Čermáková – ředitelka Sociologického Ústavu AV ČR
Mahulena Hofmannová – profesorka mezinárodního práva na univerzitě v Giessenu,
Německo
František Kostlán – novinář, aktivista
Jaroslava Kubátová – ředitelka TC Business School
Monika Laušmanová – ředitelka úseku Centrální řízení rizik České spořitelny
Rostya Gordon Smith – manažerka v oblasti lidských zdrojů
Vladimír Špidla – bývalý eurokomisař pro sociální záležitosti
Martin Špryňar – generální tajemník sdružení automobilových dopravců Bohemia Česmad
Eliška Wágnerová – místopředsedkyně Ústavního soudu ČR
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Zaměstnankyně organizace v roce 2009

Projekty
Komunitní rozpočtování na Frýdecku a Novojičínsku”
Rok: leden 2009 – červen 2009
Donor: Nadace Hyundai
Koordinátorka: Eva M. Hejzlarová

Jana Smiggels Kavková

Michaela Appeltová

ředitelka organizace

zástupkyně ředitelky

Marcela Adamusová

Eva M. Hejzlarová

projektová koordinátorka

projektová koordinátorka

Naďa Šeráková

Veronika Šprincová

fundraiserka

projektová koordinátorka

Cíl: Globálním cílem projektu je rozvoj občanské společnosti a posílení její participace
občanů a občanek na veřejném dění. Mezi specifické podcíle patří: informování veřejnosti o komunitním rozpočtování, ve spolupráci se studujícími provést analýzu místních
rozpočtů a dále ve spolupráci s experty/expertkami vytvořit pilotní metodiku komunitního rozpočtování.
Aktivity: V rámci šíření informací o komunitním rozpočtování bylo uskutečněno 6 interaktivních workshopů (celkem 150 studujících) a 2 školení pro místní politickou reprezentaci (celkem 24 politiků a političek). Dále jsme o projektu informovali prostřednictvím
médií (Čro Ostrava, Frýdecko-Místecký deník). Velmi zajímavou součástí projektu byly
výzkumné aktivity, ať už za účasti místních studujících (analýzy rozpočtů, rozhovory s politiky a političkami, časové snímky dopravy) nebo pod naším vedením (dotazníky, focus
groups). Užitečným výstupem z projektu je pilotní metodika „Komunitní rozpočtování
pro samouky a samoučky“, která je zdarma ke stažení na našich webových stránkách.

Fórum 50 % + 4: rozvoj dárcovství a dobrovolnictví
Realizace: srpen 2008 – březen 2010
Donor: Slovak – Czech Women´s Fund (SCWF)
Koordinátorka: Naďa Šeráková

Kontaktní
informace

Cíl: Zlepšit propagaci organizace prostřednictvím nových webových stránek, usnadnění dárcovství individuálních dárců a registrace dobrovolníků prostřednictvím nových
internetových aplikací.

Adresa organizace:
Fórum 50 %
Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5

Aktivity: Díky tomuto projektu jsme vytvořily nové webové stránky, které jsou přehledné, uživatelsky jednoduché, graficky moderní. Webové stránky www.padesatprocent.
cz se nově profilují jako zpravodajský server, který přináší široké veřejnosti aktuální
informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů s důrazem na oblast politiky. Dále
byla spuštěna aplikace usnadňující individuálním dárcům převod finančních prostředků
naší organizaci (podrobněji níže), která byla zároveň zdarma poskytnuta dalším čtyřem
nevládním neziskovým organizacím (Česká ženská lobby, Gender Studies, proFem a Evropská kontaktní skupina).

Kontaktní osoba: Jana Smiggels Kavková, ředitelka
Tel.: +420 257 216 170
E-mail: forum@padesatprocent.cz
Web: www.padesatprocent.cz
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Dlouhodobá udržitelnost organizace Fórum 50 %
Realizace: duben 2008 – březen 2010
Donor: CEE Trust
Koordinátorka: Naďa Šeráková / Lenka Bennerová
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: I v roce 2009 pokračoval proces strategického plánování organizace a nadále
probíhaly týmové supervize, které mají za cíl zlepšit vnitřní chod organizace. V rámci
fundraisingového plánu jsme se zaměřily zejména na propagaci a marketing vzdělávacích, expertních a poradenských aktivit, které by se v dlouhodobém horizontu měly
stát významných zdrojem našich příjmů. Pravidelnou komerční aktivitou, kterou jsme
v r. 2008 nebo 2009? začaly nabízet široké veřejnosti, jsou mediální tréninky se Štěpánkou Duchkovou, které jsou určeny nejen političkám, ale nově také ženám z veřejné
správy. Pro úřednice a úředníky veřejné správy jsme také nově akreditovaly dva vzdělávací programy, a sice Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro veřejnou
správu (AK / VE-46 / 2009) a Komunitní a genderové rozpočtování ve městech a obcích –
veřejné výdaje a zapojování veřejnosti (AK / PV-308 / 2009).

Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů
Realizace: červenec – prosinec 2009
Donor: Norské fondy technické asistence (NFTA)/ Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Marcela Adamusová
Cíl: Představit české veřejnosti, státní správě i samosprávě strategický dokument Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen
Charta) a iniciovat jeho přijetí v českých městech a obcích. Souběžným cílem je zvýšení
povědomí jmenovaných skupin v oblasti efektivního prosazování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže.
Aktivity: V srpnu 2009 jsme zorganizovaly studijní pobyt v Norsku pro 8 českých komunálních političek. Probíhal formou intenzivních workshopů, hlavním tématem bylo
prosazování rovných příležitostí na komunální úrovni. Političky měly mj. možnost setkat
se s představiteli/kami norských měst, která k výše zmiňované Chartě již přistoupila,
a diskutovat s nimi praktické využití tohoto dokumentu. V září 2009 jsme uspořádaly
mezinárodní konferenci, která si kladla za cíl představit dokument Charty co nejširšímu publiku. Příspěvky přednášejících, články expertů/tek na genderovou problematiku
a přetisk Charty jsou shrnuty v brožuře s názvem Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni
života ve městech a obcích: Jak začít?. Největším úspěchem projektu je získání prvních
českých signatářských obcí – Staňkovic a Milotic. Ceníme si také navázání mezinárodní
12
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projekt Do Norska a s Norskem za Chartou rovných
příležitostí žen a mužů na úrovni měst a obcí –
studijní cesta českých regionálních političek, Oslo

projekt Filia – setkání regionálních političek
v Ústí nad Labem

spolupráce s KS (Norský svaz měst a obcí) a CEMR (Rada evropských místních a regionálních samospráv).

Zaostřeno na ženy v krajské a komunální politice
Realizace: leden – duben 2009
Donor: Filia Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková
Cíl: Prostřednictvím realizovaných aktivit podporovat ženy na krajské a komunální úrovni politiky a zlepšit jejich postavení. Tato podpora je založena v první řadě na analýze
situace komunálních a krajských političek, dále na sdílení zkušeností a síťování političek
v daných regionech a v neposlední řadě na zvyšování povědomí o aktivitách Fóra 50 %
v této oblasti.
Aktivity: V rámci projektu byly realizovány tři typy aktivit odpovídající třem cílům projektu. V březnu 2009 proběhla dvě regionální setkání političek – první v Liberci a druhé
v Ústí nad Labem. Třetí setkání proběhlo v červnu 2009 v Praze. Tato setkání nebyla
zaměřena pouze na propojení političek v daném regionu a na sdílení zkušeností, ale
i na zvyšování povědomí o postavení žen v české politice a jejich mediální prezentaci.
Z tohoto důvodu byl součástí setkání v Ústí nad Labem i mediální trénink. Na zvyšování
povědomí o situaci žen v krajské a komunální politice byly zaměřeny následující aktivity: analýza reprezentace žen v obecních zastupitelstvech, vytvoření databáze političek
a uskutečnění rozhovorů s komunálními političkami z různých regionů i politických
stran. Databáze i rozhovory byly zveřejněny na webových stránkách Fóra 50 %. V rámci
zvyšování povědomí o činnosti Fóra 50 % byla vytvořena databáze novinářů a novinářek
působících v regionálních médiích, databáze všech nově zvolených komunálních političek a malá síť „ambasadorek“ Fóra 50 % v regionech, které jednak informují o aktivitách
sdružení a jednak pomáhají s organizováním akcí v daných lokalitách.
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Prosazení kvót pro ženy do politiky
Realizace: květen 2009 – červenec 2010
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Michaela Appeltová
Cíl: Zvýšit povědomí veřejnosti a politických stran o vyrovnávacích opatřeních k vyššímu
zastoupení žen v politice a prosadit přijetí kvót jako efektivního opatření k dosažení
tohoto cíle, ať už na legislativní bázi anebo jak vnitrostranického pravidla. K tomuto
účelu ovlivňovat veřejnou diskusi.
Aktivity: Projekt začal průzkumem veřejného mínění, provedený CVVM, v němž jsme si
zjistily stoupající zájem veřejnosti nejen o vyšší zastoupení žen v politice, ale také o zavedení kvót na kandidátní listiny. V návaznosti na toto zjištění a na úspěšné zahraniční
zkušenosti, jsme začaly sestavovat koalici pro přijetí kvót na kandidátní listiny. Do konce
roku 2009 se do koalice přihlásili/y nejen řadoví občané a občanky České republiky, ale
také osobnosti jako bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, režisér Roman Vávra, spisovatelka Tereza Brdečková, ředitel Student Agency Radim Jančura, Strana zelených, a další.
Před volbami jsme díky získání podpory pro projekt veřejných diskusí Americkou
ambasádou uspořádaly několik předvolebních diskusí (Brno, Praha, Ústí nad Labem)
a jednu diskusi v Opavě, která se uskutečnila v prosinci. Dále jsme ve spolupráci s pražským grafikem Kakalíkem připravily samolepkovou kampaň za udělování preferenčních
hlasů ženám ve volbách. Samolepky jsme představily na tiskové konferenci, na níž jsme
zároveň zveřejnily analýzu kandidátních listin. Vzhledem k odložení voleb na jaro 2010
jsme však odložily také samolepky. Zahájily jsme sérii schůzek s předsedy politických
stran a ředitelka Fóra 50 % využila informace získané v tomto projektu pro efektivnější
práci Výboru RVRP pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Poslední aktivitou
tohoto projektu v roce 2009 bylo vypsání soutěže o nejlepší spot s tematikou nízkého
zastoupení žen v politice, jejíž výsledky byly vyhlášeny na konci února 2010.

Regionální diskuse o ženách v politice
Realizace: srpen – listopad 2009
Donor: Americké velvyslanectví v Praze
Koordinátorka: Michaela Appeltová
Cíl: Zviditelnit ženy kandidující do Poslanecké sněmovny v regionech. Posílit povědomí
veřejnosti o nízkém zastoupení žen v politice ve čtyřech vybraných městech a představit veřejnosti kandidující ženy. Vypracovat krátký propagační film o tématu ženy
v politice.
Aktivity: Ve třech vybraných městech proběhly diskuse s ženami kandidujícími do Poslanecké sněmovny za parlamentní politické strany. Diskuse v Praze se uskutečnila ve
spolupráci s Fórem žen, díky čemuž jsme nejen obnovily s touto organizací spolupráci,
14
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Prosazení kvót pro ženy do politiky – leták

projekt Wompass

ale také navázaly kontakt s ředitelkou Femina Filmu a TV Lyra Janou Víchovou. Díky
tomuto kontaktu se pak uskutečnila jedna veřejná diskuse navíc oproti původnímu
plánu, a to v rámci festivalu Femina film. TV Lyra pak zhotovila pro Fórum 50 % krátký
film o ženách v politice, na němž se podílely osobnosti jako Jiřina Šiklová, Václav Pačes,
Roman Vávra či Barbora Tachecí. Další diskuse se uskutečnily v Brně, Ústí nad Labem
a Opavě. Opavská diskuse byla první svého druhu v tomto městě, a také získala patřičný
mediální ohlas.

WOMPASS – strategické setkání žen
Realizace: únor – květen 2009
Donor: Friedrich Ebbert Stiftung
Koordinátorka: Naďa Šeráková
Cíl: Vytvořit prostor pro tzv. síťování žen, ať už pocházejí z neziskového či komerčního sektoru nebo ze světa politiky, a jejich aktivizace směrem ke spolupráci, solidaritě
a prosazování společných priorit.
Aktivity: V dubnu 2009 se v Kaunickém paláci v Praze pod záštitou ministra pro lidská
práva a národnostní menšiny ČR Michaela Kocába uskutečnil první ročník netradiční
akce s názvem WOMPASS aneb strategické a inspirativní setkání žen. Akce se účastnilo
60 žen, představitelek občanských sdružení a dalších spolků z celé ČR zabývajících se
genderovou, lidskoprávní či sociální tématikou. Podtitul akce zněl „V krizi – čas pro
společnou vizi“ a jak již motto napovídá, smyslem tohoto pracovního setkání členěného
na pět tematických skupin bylo najít společné kroky a cíle, které by zohledňovaly specifické názory, potřeby a životní postoje žen a na nichž by zapojené organizace společně
pracovaly v dalším roce. Jednalo se o těchto tématech – ekonomická a sociální situace
žen v období krize, ženy a média, ženy v politice, komunitní rozpočtování, financování
neziskového sektoru a solidarita žen. Kromě tematických pracovních sekcí proběhla
i přednáška na téma Lidské zdroje v politice a Veletrh pracovních příležitostí. V září
2010 se uskuteční WOMPASS 2.
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Další aktivity
3. Sympozium České prezidentky
Každoročně se Fórum 50 % podílí na přípravě setkání nadstranické platformy Česká
prezidentka. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se za velkého zájmu veřejnosti a médií
uskutečnilo v pořadí již 3. Sympozium České prezidentky. Jeho smyslem je důstojnou
formou zviditelňovat myšlenky a vize českých ženských osobností, které se mohou
stát inspirací pro všechny ostatní – a možná také příštími kandidátkami na prezidentku
České republiky. S příspěvky na téma „Co je podle mého osobního názoru dobré pro naši
zemi a kam by měla směřovat“ vystoupily: advokátka Marie Benešová, novinářka Jana
Šmídová, senátorka Soňa Paukrtová a socioložka, politička a kandidátka na slovenskou
prezidentku Iveta Radičová. Hodinová reportáž z tohoto setkání byla odvysílána na ČT
24 v rámci pořadu Ekonomika +.

3. Sympozium České Prezidentky

Ženský bytový seminář

Setkání Klubu političek s Ivetou Radičovou

Kulatý stůl o ženách v politice a volbách do
Evropského parlamentu –
eurokomisařka Margot Wallström

Ženský bytový seminář
V galerii Montmartre v Praze a v brněnské Marcus Gallery se v červnu, resp. v červenci
uskutečnila za finanční podpory Knihovny Václava Havla výstava mapující podoby ženského odporu za normalizace s názvem Ženský bytový seminář. Pražská vernisáž byla
spojena s panelovou diskusí na toto téma, které se zúčastnily mj. Jiřina Šiklová, Petruška
Šustrová či Jana Hradilková a další známé i neznámé ženy, které aktivně vystupovaly
proti komunistickému režimu před rokem 1989. Petruška Šustrová se zúčastnila také
tematické diskuse v závěru brněnské výstavy.

Čekání na ženský samet
V souvislosti s dvacátým výročím sametové revoluce proběhl za podpory Friedrich Ebert
Stiftung seminář s názvem Čekání na ženský samet. Semináře se zúčastnilo celkem
65 lidí. V panelu zasedlo sedm akademiček a političek z České republiky, Slovenska
a Německa. S úvodním slovem vystoupila ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková
a náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíková. Cílem semináře bylo na základě veřejné diskuse zhodnotit působení žen ve veřejném životě a jeho změny po roce
1989. Cílovou skupinu tvořily jednak veřejně aktivní ženy (před i po roce 1989), ženy
aktivní v neziskovém sektoru, akademici a akademičky zabývající se daným tématem,
široká veřejnost a média. Cíl semináře se podařilo úspěšně naplnit – přístupy a názory
panelistek byly v mnohém odlišné, což vyvolalo podnětnou diskusi – a také ohlasy na
něj byly pozitivní.

Klub političek
Klub političek je nadstranická členská platforma političek z celé České republiky, která je
místem podpůrných setkávání, sdílení informací, názorů a vzdělávání. Klub byl založen
16
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v roce 2008 (?) a v současné době je v něm sdruženo 24 žen z šesti politických stran,
včetně bezpartijních. Členky se scházejí několikrát ročně na uzavřených setkáních, minimálně 1x ročně na večerní akci s doprovodným programem, mají přednostní vstup
na slavnostní a odborné akce Fóra 50 %, jsou zařazeny do unikátní Databáze političek,
která byla spuštěna na našich webových stránkách v témže roce.

Otevřená univerzita
Tento inovativní e-learningový projekt byl spuštěn v roce 2007 za finanční podpory
Britské ambasády a v současnosti nabízí studujícím formou samostudia 4 obory a připravuje se několik dalších. Významnou součástí studia je možnost mentorské stáže
u některé z registrovaných političek. Aspirantkám do politiky i ženám, které mají zájem
poznat politickou práci zblízka, nabízí Otevřená univerzita možnost stát se mentee jedné
z českých političek – mentorek. Stáže je možné realizovat na různých úrovních politiky.
Aktuálně studuje 26 studentek.

Výroční zpráva o.s. Fórum 50 % za rok 2009

17

Vzdělávací a osvětové aktivity
V roce 2009 uskutečnilo Fórum 50 % tyto vzdělávací a osvětové akce pro širokou
veřejnost:
Školení
— Víkendový předvolební speciál, školení pro političky, Poděbrady
— Víkendové školení pro političky, Poděbrady
— Mediální tréninky pro političky a aspirantky do politiky, Praha
— Školení o politickém systému a veřejné správě v ČR v rámci projektu EKS
Poznáváme svou novou zemi, Praha
Rovné příležitosti a genderová rovnost
— Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro veřejnou správu,
AK / VE-46 / 2009, Praha, MŠMT
— Školení na téma rovné příležitosti žen a mužů v politice, Praha,
Sociálně demokratické ženy
— Školení na téma rovné příležitosti žen a mužů v politice, Lhenice, Letní akademie
Strany zelených
— Školení na téma genderového rozpočtování, Lhenice, Letní akademie Strany zelených
— Školení na téma rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích, Opava, Strana
pro otevřenou společnost
Diskuse
— Panelové diskuse s kandidátkami do voleb do Evropského parlamentu, Praha
—R
 egionální debaty s kandidátkami do voleb do PSP ČR, Praha, Ústí nad Labem, Opava
— Regionální setkání političek, Brno, Liberec, Praha 5, Ústí nad Labem
Konference
— Mezinárodní konference Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života
ve městech a obcích, Praha
— Konference Postavení žen v politice (organizovalo o. s. Sdružení pro spolupráci se
zahraničním Dvůr králové nad Labem), Dvůr králové nad Labem
Jiné
— Literární čtení s Terezou Brdečkovou, Praha

Otevřené dopisy
Schvalte antidiskriminační zákon! – připojily jsme se k výzvě dalších neziskových organizací poslancům a poslankyním, aby přijali antidiskriminační zákon.
Otevřený dopis předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi – vyjádřily jsme svůj nesouhlas
s nevyrovnaným zastoupením žen a mužů v týmu Vize 2020 (23 mužů a 1 žena).
18
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Otevřený dopis předsedovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi – vyjádřily jsme své zklamání
z toho, že navzdory zavedené kvótě ČSSD dosud nezvolila místopředsedkyni.

Nové webové stránky
Koncem roku 2009 jsme začaly připravovat novou podobu našich webových stránek
www.padesatprocent.cz, které jsou v provozu od února 2010. Kromě zcela nového
moderního designu přibyla dárcovská aplikace (možnost zaslání sponzorského daru
bankovním převodem nebo pomocí on-line platebního systému PaySec), aplikace pro
přihlašování dobrovolníků a dobrovolnic a aplikace pro přihlašování ke Koalici za vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Web slouží jako zpravodajský server, informující o novinkách, které se týkají zastoupení žen a mužů ve veřejném životě a problematiky genderové rovnosti. Pravidelně přinášíme rozhovory s političkami a informujeme o zajímavých akcích či publikacích. Web zároveň slouží jako zásobárna informací
o ženách v politice (statistiky, analýzy). V neposlední řadě zde zveřejňujeme veškeré
informace, které se týkají aktivit a akcí Fóra 50 %. Stránky jsou přístupné i přes doménu
www.zenyvpolitice.cz

Členství ve státních orgánech
a dalších institucích
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP) – poradní orgán Vlády ČR
Ředitelka Fóra 50 % Jana S. Kavková se stala místopředsedkyní Výboru pro vyrovnané
zastoupení žen a mužů v politice, který vznikl na popud ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Michaela Kocába v roce 2008. Hlavní náplní činnosti Výboru v roce 2009
byla příprava novely volebního zákona, jež bude obsahovat pravidla pro sestavování
kandidátních listin do PSP ČR směrem k vyrovnanému zastoupení žen a mužů.
Zástupkyně ředitelky Michaela Appeltová je členkou Výboru pro institucionální
zabezpečení politiky rovných příležitostí žen a mužů, který také vznikl v r. 2009. Na
konci roku 2009 bylo připraveno několik podnětů pro RVRP, od zajištění institucionální
podpory rovných příležitostí žen a mužů na krajské a regionální úrovni, přes vyrovnané
zastoupení žen a mužů v poradních orgánech vlády, až po efektivní uplatňování horizontální priority rovných příležitostí v projektech podpořených strukturálními fondy EU.

Česká ženská lobby (ČŽL)
Fórum 50 % je zakladatelskou organizací České ženské lobby, na jejímž chodu a činnosti
se významně podílí. Česká ženská lobby(dále ČŽL), platforma 23 ženských a genderových
neziskových organizací a několika přidružených individuálních členek, nejen lobbuje
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za prosazování rovných příležitostí žen a mužů, ale také pořádá nejrůznější akce upozorňující na genderové nerovnosti v české společnosti. V roce 2009 se tak Fórum 50 %
účastnilo aktivit pořádaných ČŽL v rámci předsednictví EU a vydání publikace o prosazování genderové rovnosti, účastnilo se mezinárodní konference Ženy v ozbrojených
konfliktech a mírových procesech (moderace) a spolupracovalo na odeslání několika
otevřených dopisů – apelů politické reprezentaci.

Média o nás
V průběhu roku 2009 se informace o Fóru 50 % a jeho aktivitách či vyjádření jeho zaměstnankyň k problematice zastoupení žen a mužů ve veřejném životě objevilo ve více než 100
článcích tištěných a elektronických médií (údaje z monitoringu tisku firmy Anopress IT).
Tištěná média (řazeno abecedně):
Aha!, Britské listy, Frýdecko-Místecký a Třinecký deník, Haló noviny, Hospodářské noviny,
Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo, Respekt, Týden

Dále spolupracujeme
— Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
— Česká ženská lobby a jednotlivé členské organizace
— Český svaz žen
— European Women‘s Lobby (EWL)
— Femina Film – Filmový festival v Ústí nad Labem
— Národní síť zdravých měst
— Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) –
Norský svaz obcí a regionů
— Social Watch
— Svaz měst a obcí ČR

Vydali jsme
— Komunitní rozpočtování (leták)
— Fórum 50 % (leták)
— Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít? (sborník z konference)
— Genderová rovnost – autorská spolupráce na vybraných kapitolách (sborník,
vydala Česká ženská lobby)
— Social Watch 2008, české vydání – autorská spolupráce na kapitole týkající se žen
v rozhodovacích pozicích a v politice (sborník, vydala Ekumenická akademie Praha)

Elektronická média:
Aktuálně.cz, E15.cz, iDnes.cz, iHNed.cz, Centrum.cz, Česká média.cz, České noviny.cz,
Deník veřejné správy.cz, Naše peníze.cz, Ta-gita.cz, Žena-in.cz
Rozhlas:
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Český rozhlas 6 – mj. pravidelně hostujeme v pořadu Hovory na bělidle
Český rozhlas – Rádio Česko
Český rozhlas – Regina
Televize:
ČT1 (např. Sama doma)
ČT 24 (např. Ekonomika +)
TV Prima

Úspěchy v roce 2009
První část roku 2009 byla pro Fórum 50 % obtížná nejen doznívající „finanční krizí
g předchozího roku, ale došlo také k výrazným personálním změnám. Organizace změnila ředitelku a na místa projektových koordinátorek byly přijaty nové zaměstnankyně.
Za jeden z největších úspěchů roku 2009 považujeme hladký průběh personálních změn,
obohacení organizace o nové impulsy a finanční stabilizaci organizace.
Konkrétní projektové úspěchy pak jsou následující:
Díky společnému projektu s Norským svazem obcí a regionů se česká města a české obce
seznámily s existencí Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí,
přičemž dvě obce, Staňkovice a Milotice, se staly prvními signatáři tohoto dokumentu
v České republice.
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Výrazným krokem kupředu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice byl
vznik vládního Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice (poradní
orgán Vlády ČR), který inicioval ministr pro lidská práva M. Kocáb a jehož místopředsedkyní se stala ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková. Stěžejní agendou Výboru
je novela volebního zákona zavádějící kvóty pro volby do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev.
I nadále pokračovalo tzv. síťování političek, žen podnikatelek, žen z veřejné správy
i z neziskového sektoru. Kromě již stávajících kontaktů jsme navázaly úzkou spolupráci
také s političkami v ODS a členkami lidovecké frakce Sdružení žen KDU-ČSL. Kromě
tradičních setkávání s političkami v regionech vznikla z iniciativy Fóra 50 % členská nadstranická platforma pro ženy političky Klub političek. Inspirující bylo například setkání
členek Klubu s kandidátkou na slovenskou prezidentku, profesorkou sociologie Ivetou
Radičovou na jaře minulého roku.
V neposlední řadě byl rok 2009 úspěšný v realizaci komerčních školení, která tak
představují jednu ze stále důležitějších položek příjmů organizace. Realizovali jsme akreditovaná školení rovných příležitostí žen a mužů a komunitního rozpočtování či mediální
tréninky určené političkám a aspirantkám do politiky.

Podporují nás

Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří jste v roce 2009 jakoukoli 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.

Firemní sponzoři

Stanislav Mádl – Váš vinař
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Příjmy a výdaje
A.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009

v tisících Kč
NÁKLADY
I.
Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II.

Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
V.
Ostatní náklady celkem
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
VÝNOSY
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
II.
Změna stavu vnitroorganizačních zásob
6. Změna stavu zásob výrobků
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
16. Kursové zisky
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem

Celkem
16
16
1 540
10
191
14
1 325
1 708
1 360
348
27
15
12
0
3 291

B

239
16
223
-15
-15
6
5
1
1 966
1 954
12
1 064
1 064
3 260

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. Daň z příjmů

-31
0

D

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM

-31
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English summary
What is Forum 50 %?
The non-profit organisation Fórum 50 % was founded in 2004 with the objective of
changing the current unbalanced situation in Czech politics. Unfortunately, all levels
of politics – local, regional, parliamentary – witness an under-representation of women,
who are thus excluded from decision-making processes. Forum 50 % therefore focuses
on achieving a balanced participation of men and women in politics and decision-making
processes in the Czech Republic. According to EU 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 vision
— F orum 50 % strives for a society with equal participation of women and men in
public life.

Our mission
—T
 o change public opinion on the roles of men and women in public life

Long-term Objective
—A
 chieving at least 30 % representation of both women and men at all political
levels in the Czech Republic.

Medium-term Objectives
—T
 he inclusion of the issue of equal opportunities for men and women into the
political programmes of at least 5 political parties.
—T
 he introduction of affirmative action by at least 5 political parties.
—T
 he adoption of legislative changes in order to increase the participation of
women in politics.

Short-term Objectives:
—S
 eeking, supporting and promoting women into the highest political positions
who would become examples for other women.
—S
 eeking and promoting personalities – standard-bearers of the issue of equal
opportunities for women and men.
—A
 dopting “The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life” in at
least 3 municipalities in the Czech Republic.
26
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Project activities

Long-term Sustainability of Forum 50 %
Duration: April 2008 – March 2010
Donor: CEE Trust
Coordinator: Naďa Šeráková/Lenka Bennerová

Community Responsive Budgeting in the
Frýdecko and Novojičínsko region
Duration: January 2009 – June 2009
Donor: Hyundai Foundation
Coordinator: Eva M. Hejzlarová

Objective: To develop a strategic plan for effective and transparent self-financing activities as a means of achieving sustainable development of the organisation and a regular
source of income.

Objective: The main objective of the project is the development of civil society and the
strengthening of the participation of citizens in public issues. The specific objective is
promoting community responsive budgeting, creating an analysis of local budgets in
cooperation with students and creating a pilot methodology / handbook of community
responsive budgeting in cooperation with experts.

Activities: In 2009 we continued the long-term process of strategic planning and regular team supervisions with the objective of improving the internal operations of the
organisation. In the fundraising plan we focused on promoting our commercial activities
(education, expertise and advice) that should in the long term become an important
source of our income. Since 2009 we have been offering media training with Štěpánka
Duchková for female politicians as well as women from public administration. Two of
our educational training programmes for public administration were accredited – The
Gender Equality Issues for Public Administration and Gender and Community Responsive
Budgeting – Public Expenditures and active citizenship.

Activities: We organised 6 interactive workshops (150 students) and 2 trainings for local political representatives (24 politicians). We provided information about the project
to the media (Čro Ostrava, Frýdecko-Místecký deník). A very interesting part of the
project was the research activities both in cooperation with students (analysis of budgets, interviews, a public transport time study) and our own activities (questionnaires,
focus groups). A useful result of the project is the pilot methodology / handbook “Community Responsive Budgeting for Self-taught persons” which can be downloaded on
our website.

Forum 50 % + 4: Support of voluntary
work and individual donations
Year: August 2008 – March 2010
Donor: Slovak – Czech Women’s Fund (SCWF)
Coordinator: Naďa Šeráková
Objective: Improving the promotion of Fórum 50 % through our new website, simplification of procedures relating to donations and the registration of volunteers using
new Internet applications.  
Activities: Thanks to this project we created the new website, www.padesatprocent.cz,
which is clear, user friendly and modern in design. The website has the character
of a news server and provides current information about equal opportunities and
women in politics to the general public. A new application was activated to facilitate individual donations. This application was also given free of charge to another
4 NGO´s (The Czech Women’s Lobby, Gender Studies, proFem, and the European
Contact Group).

28

Výroční zpráva o.s. Fórum 50 % za rok 2009

To Norway and with Norway to Promote
the Charter of Gender Equality
Duration: July – December 2009
Donor: Norwegian Technical Assistance Fund (NFTA) / Open Society Fund
Coordinator: Marcela Adamusová
Objective: To introduce the strategic document of the Charter for Equality of Women
and Men in Local Life (Charter) to the Czech public, state administration and local authorities; and to initiate a process of adoption of the Charter in towns and cities. Another goal was to raise awareness among the above-mentioned groups of the politics
of gender equality and of ways of achieving its effective promotion.
Activities: In August 2009, eight local women politicians went on a study trip to
Norway. The trip had a very intensive programme, which consisted of workshops and
seminars with the theme of equal opportunities for women and men at a local level.
The Czech women politicians also met representatives of the Charter signatory towns
to discuss the principles of the document and their implementation. After this trip,
in September we organised an international conference with the aim of introducing
the Charter to the wider public. The contributions of the experts who participated in
the conference were published in a popular booklet, Equal Opportunities of Women
and Men In Local Life: How to Start? The biggest success of the project, though, is
that the Czech Republic has the first two signatory towns of the Charter: Staňkovice
and Milotice. In addition, we appreciate the newly established cooperation with the
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KS (Norwegian union of towns and cities) and CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Project: Focus on Women In Regional and Local Politics
Duration: January – April 2009
Donor: Filia die Frauenstiftung
Coordinator: Jana Smiggels Kavková
Objective: To support regional and local women politicians and improve their position. The support is based, first and foremost, on an analysis of the situation of
regional and local politicians, further, on networking to share experience and expertise and – last but not least – raising awareness among them about the activities of
Fórum 50 %.
Activities: The project consisted of three types of activities. First, we organised two
regional meetings of local politicians in Liberec and in Ústí nad Labem in March. A third
meeting was held in Prague in June. These meetings were aimed not only at networking
and the sharing of experience, but also at raising awareness among these politicians
about the low representation of women in Czech politics. We also paid attention to the
media image of this situation, and therefore included media training in the programme
of the meetings. Second, we aimed to raise the awareness of the public. Therefore,
we made an analysis of women’s representation in regional and local politics and created a database of these politicians. We also conducted interviews with regional and
local politicians. The database and interviews were published on our website. Finally,
we created local media databases and a network of our regional “ambassadors”, who
serve as sources of information about our activities and help us organise events in
their respective regions.

Project: Enforcing Gender Quotas in Politics
Duration: May 2009 – July 2010
Donor: Open Society Fund
Coordinator: Michaela Appeltová
Objective: To raise the awareness of the public and political parties about possible
measures for increasing the representation of women in politics. To enforce quotas
as an effective tool for reaching a higher level of women’s representation, whether on
a legislative or party quota basis. And finally, to influence public debate on the issue.
Activities: The project began with a public opinion poll, conducted by the CVVM, which
showed an increasing interest not only in a higher representation of women in decisionmaking processes but also in introducing gender quotas on candidate lists. Following
this finding we began to create a wide coalition for gender quotas. By the end of 2009,
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the coalition consisted of public figures such as Vladimír Špidla, former EU Commissioner, film director Roman Vávra, writer Tereza Brdečková, president of the Student
Agency Radim Jančura, the Green Party, etc.
Before the (postponed) autumn elections we organised public debates in Prague, Ústí
nad Labem and Brno with female parliamentary candidates (see the next project). All
of these debates had an impact on our activities in the spring of 2010. For the autumn
elections we also prepared a sticker campaign supporting the giving of preferential
votes to women. Both the stickers and our prognosis for the election were publicised
at a press conference. As the elections were postponed, the campaign was also put on
hold. Instead, we began a series of talks with parties L representatives. The last activity of this project in 2009 was the launch of a competition for the best spot on the
topic of the low representation of women in politics. Last but not least, the director
of Fórum 50 %, Jana Kavková, utilized all the information from this project in her vicepresidency of the government Committee for the Equal Representation of Women and
Men in Politics (see below).

Project: Regional Discussions About Women in Politics
Duration: August – November 2009
Donor: U.S. Embassy in Prague
Coordinator: Michaela Appeltová
Objective: To make women parliamentary candidates visible and introduce them to
the public. To raise public awareness of the low representation of women in politics in
four regions of the Czech Republic. To make a short film about the representation of
women and men in politics.
Activities: Public discussions with women candidates were held in three selected cities
before the (postponed) elections. The discussion in Prague was organised in cooperation with the Women’s Forum, which not only re-connected the two organisations but
also led to a strengthening of relations with the director of TV Lyra and the film festival
Femina Film, Jana Víchová. Due to this cooperation we organised two discussions in
Ústí nad Labem – one prior to the elections and the festival and one during the festival.
TV Lyra then made a short, 10-minute, film about the low representation of women in
politics. The film includes the opinions of such figures as Roman Vávra, Barbora Tachecí,
Jiřina Šiklová and Václav Pačes. The subsequent two discussions were held in Brno and
Opava. In Opava, it was the first ever discussion of its kind and so received extensive
media coverage.

Project: WOMPASS – strategic meeting of women
Duration: February – May 2009
Donor: Friedrich Ebbert Stiftung
Coordinator: Naďa Šeráková
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Objective: To create a platform for the networking of women from NGOs, business, and
political or state administration sectors and their activation towards mutual cooperation, solidarity and the promotion of common goals.
Activities: In April 2009, the first year of WOMPASS, or a strategic and inspirational
meeting of women, was held under the auspices of the Minister for Human Rights and
National Minorities, Michael Kocáb, in Kaunický Palace. More than 60 women from human rights, gender and social organisations took part to discuss their common goals
and the steps to be taken to promote women’s rights, experience and needs. The event
had the motto “In Crisis – a time for a common vision” and participants were divided
into 5 thematic panels: the economic and social situation of women in crisis, women and
the media, women in politics, community budgeting, financing of the NGO sector and
women’s solidarity. In addition to the thematic panels, a lecture on human resources
in politics and the job market were held. We plan the second year of WOMPASS for
September 2010.

In connection with the 20th anniversary of the so-called Velvet Revolution the seminar
entitled Waiting for the Women’s Velvet took place with the financial support of Friedrich
Ebert Stiftung. There were 65 participants in the seminar. Seven scholars and politicians
from the Czech Republic, Slovakia and Germany took part in the panel discussion. The
welcoming speech and introduction were delivered by the director of Forum 50 %, Jana
Smiggels Kavková, and the deputy mayor of Prague, Marie Kousalíková. The aim of the
seminar was to open a public debate about shifts in the public/political participation
of women during the communist era and after its fall. The target group of the seminar
were women who were politically active before 1989 as official dissenters, women politically active in the early 90’s, currently active politicians, women active in the “third”
sector in various NGOs, scholars focusing on the issue, the general public and the media.
The aim of the seminar was successfully fulfilled – overall reactions to the seminar
were positive, both participants and speakers highly regarded the presentation of new
perspectives on this issue.

Club of Female Politicians

Other activities
3rd Symposium of The Czech “Presidentess”
Forum 50 % annually takes part in the preparation of a meeting of the non-party platform Czech Presidentess. This year the 3rd Symposium of Czech Presidentess was held
with great public and media interest. Its purpose was to make visible the ideas and
visions of public Czech women personalities in a dignified way. These women may become an inspiration for other women – and perhaps also become future presidential
candidates in the Czech Republic. Presentations on the topic ”What is – in my personal
opinion – good for our country and what direction we should take“ were given by: lawyer Marie Benešová, journalist Jana Šmídová, senator Soňa Paukrtová and sociologist,
politician and Slovak presidential candidate in 2009 Iveta Radičová. Hour-long coverage
from this meeting was a part of the TV programme Ekonomika +.

Women’s Housing Seminar
An exhibition mapping various forms of women’s resistance during the era of so-called
normalisation entitled Women’s Housing Seminar took place with the financial support
of the Václav Havel Library in Prague (Gallery Montmartre) and in Brno (the Marcus
Gallery) in June and July respectively. The opening in Prague was linked with a panel
discussion on this issue in which Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Jana Hradilková and
other well known and also unknown women who actively stood out against the communist regime before 1989 participated. Petruška Šustrová also took part in the thematic
discussion that took place at the close of the Brno exhibition.
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The Club of Female Politicians is non-partisan member platform of female politicians
throughout the Czech Republic, enabling empowerment meetings, the sharing of information and opinions and education. The club was founded in 2009 and at the
present time it associates 24 women from six political parties as well as independents.
Members meet several times a year at closed meetings, and at least once a year they
meet at an evening event with a supporting programme. They also have priority access to the ceremonial and content-based events of Forum 50 %, and they are listed
in the unique Database of Female Politicians, which was launched on our website in
the same year.

Open University
This innovative e-learning project was launched in 2007 with the financial support of
the British Embassy. It offers 4 self-study subjects and is currently preparing more. An
important component of the studies is the possibility of a mentor traineeship with
a registered female politician. The Open University offers the possibility of becoming the
mentee of one of the Czech female politicians who act as mentors to women interested
in becoming involved in politics or learning more about politics at close hand. Traineeships can be held at various levels of politics. At the moment there are 26 students of
the Open University.

Educational Activities and Training
In 2009 Forum 50 % held the following training and educational activities for the general public:
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Training
— Weekend pre-election special, training for female politicians, Poděbrady
— Weekend training for female politicians, Poděbrady
— Media training for politicians and prospective candidates, Prague
— Training focused on the political system and public service in the Czech Republic
within the EKS (European Contact Group) project Know Your Country, Know Your
Rights, Prague
Equal Opportunities and Gender Equality
— Current questions concerning equal opportunities for women and men in public
service, AK/VE-46/2009, Prague, Ministry of Education, Youth and Sports
— Equal opportunities for women and men in politics training, Prague, Social
Democratic Women
— Equal opportunities for women and men in politics training, Lhenice, Green Party
Summer Academy
— Gender budgeting training, Lhenice, Green Party Summer Academy
— Equal opportunities for women and men in local life training, Opava, Party for
Open Society
Discussions
— Panel discussion with the female candidates in the European Parliamentary
elections, Prague
— Regional debates with the female candidates in the elections to the Chamber of
Deputies of the Czech Republic, Prague, Ústí nad Labem, Opava
— Regional meetings of female politicians, Brno, Liberec, Praha 5, Ústí nad Labem
Conferences
— International Conference: European Charter for Equality of Women and Men in
Local Life, Prague
— Conference: The Position of Women in Politics (organised by Sdružení pro
spolupráci se zahraničím Dvůr Králové nad Labem), Dvůr Králové nad Labem
Other
Literary reading with Tereza Brdečková, Prague

34

Výroční zpráva o.s. Fórum 50 % za rok 2009

