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Výroční zpráva Fóra 50 %
za rok 2010
Úvodní slovo
Rok 2010 byl plný změn. Nejen v naší organizaci, ale i na české politické scéně. Obměnilo se složení našeho týmu a stejně tak se obměnilo osazenstvo Poslanecké sněmovny,
Senátu a radnic. Z Fóra 50 % odešla Naďa Šeráková a Míša Appeltová, která se vrátila do
školních lavic, a to na univerzitě v Chicagu. Sněmovní lavice naopak opustily dvě parlamentní strany: Zelení a lidovci. Pro nás byl však největším překvapením parlamentních
voleb obrovský a nečekaný úspěch političek, které se do Sněmovny prokroužkovaly
z nevolitelných míst kandidátek. Celkem čtrnáct poslankyň bylo zvoleno výhradně díky
přímé podpoře voličů a voliček. Svým dílem k tomu přispěla i naše kampaň, vyzývající
k udělování preferenčních hlasů ženám. Jejím maskotem se stalo kuře, které je od té
doby nerozlučnou součástí našeho týmu. Na pomoc ženám kuře vyrazilo znovu na podzim, kdy s námi objelo celou republiku v rámci kampaně „Kuře tour“ před volbami do
Senátu a obecních zastupitelstev. Kuře i my jsme si turné opravdu užili a moc děkujeme
všem z vás, kdo jste nám s kampaní pomáhali. Děkujeme rovněž České televizi za odvysílání našeho spotu, díky kterému se podařilo téma nízkého zastoupení žen v politice
přiblížit široké veřejnosti.
Kromě obou kampaní považujeme za velký úspěch v loňském roce rovněž to, že další
dvě české obce přijaly Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve
městech a obcích. Rovné šance pro své obyvatele a obyvatelky budou nově prosazovat
ve středočeském Záluží a jihomoravských Miloticích. Oběma přejeme hodně úspěchů.
Posledním úspěchem, který bych ráda zmínila, je realizace politického výcviku pro
romské ženy ve spolupráci se Slovem 21 a jeho romskou ženskou skupinou Manushe.
Práce s aktivními romskými ženami, kterým byl kurs určen, pro nás byla velmi přínosná
a inspirující. Projekt pokračuje i v tomto roce a je pro nás velkou radostí se na něm
podílet. Děkujeme Nadaci Friedricha Eberta za podporu.
Dobrou zprávou, kterou jsme dostali jako dárek k Vánocům, bylo úspěšné založení
obecně prospěšné společnosti v prosinci 2010. Sdružení tak může postupně převést své
aktivity na nově vzniklou společnost Fórum 50 %, o. p. s., která bude nadále prosazovat
jeho cíle a poslání.
Na závěr bych ráda poděkovala všem donorům a sponzorům, díky kterým můžeme
realizovat svoje aktivity, dále všem zaměstnankyním za obětavou práci, kterou vykonávají s obrovským nadšením, členům a členkám správní rady za veškerou podporu
a v neposlední řadě také všem dobrovolnicím, stážistkám a všem z vás, kteří jste nám
v loňském roce pomáhali bojovat za rovné postavení žen a mužů v naší společnosti. Bez
vaší pomoci bychom všech loňských úspěchů jen stěží dosáhli.
Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %
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Řekli o nás
„S Fórem 50 % jsem se seznámila
teprve před čtyřmi lety, i přesto má naše spolupráce velmi
konkrétní výsledky. V Opavě, kde jsem druhým volebním obdobím
v zastupitelstvu města, se nám povedlo po posledních komunálních
volbách zvýšit v 45 členném zastupitelstvu počet žen ze tří na deset! Hned
devět zastupitelek je z naší Strany pro otevřenou společnost, a to i díky
tomu, že jsme sestavili kandidátku zipově. Mezi našimi 17 zastupiteli je
tedy převaha žen, což je minimálně v Opavě historické prvenství. Úspěšně
bouráme předsudky o tom, že ženy se do politiky zapojovat nechtějí. A náš
zastupitelský klub funguje velmi dobře. Tak jako spolu žena a muž přirozeně
vedou rodinu, mělo by být přirozené, že se podělí ženy a muži také o řídící
posty ve společnosti. Bohužel u nás tomu tak ještě zdaleka není. Stále žijeme
v zemi, kde řízení společnosti skrze politiku je záležitostí mužů, a to přesto,
že by si voliči více žen přáli. Není lehké do těchto „pánských klubů“ proniknout,
pokud jste žena. Ovšem pro společnost vidím zjemnění a zženštění tvrdé české
politiky jako naprosto nezbytné. Proces zrovnoprávnění české politiky je stále
na začátku, bez pomoci a podpory se více žen do politiky dostane v reálné
době jen těžko. Fórum 50 % nabízí ženám, které se chtějí do veřejného života
zapojit, velkou pomoc a podporu. Sama vím, jak důležitou osvětovou
práci tato organizace vykonává a za to jim patří velký dík.“

Pavla Brady
1. náměstkyně
primátora města
Opavy
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„V oblasti rovných šancí si Česká
republika nestojí v mezinárodním srovnání zrovna nejlépe.
Dlouho nebylo možné prosadit antidiskriminační zákon. České ženy
mají sice vyšší vzdělání než muži, ale tomu naprosto neodpovídá jejich
zastoupení ani ve veřejné správě včetně parlamentu, ani jejich účast ve
vedení firem. Pořád ještě mají české ženy nižší plat za stejnou práci a pořád
stojí před nelehkou volbou – dělat kariéru, nebo mít děti? V této situaci je
víc než potřebná činnost občanských sdružení, která pomáhají odstraňovat
bariéry pro větší zapojení žen, zvedají jejich sebevědomí a pomáhají ženám
vytvářet podpůrné struktury, které by zastoupení mužů a žen, zejména
v rozhodovacích procesech, vyrovnávaly. Fórum 50 % je organizací v této
oblasti z nejaktivnějších. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jejich akce jsou
vždy profesionálně velmi dobře zorganizované, postavené na argumentech
a moderních metodách, a jsou skutečnou pomocí jak pro ty ženy, které již
ve veřejné sféře jsou, tak pro ty, pro které je to budoucnost. Za to dámám
z Fóra 50 % patří velký dík a přání hodně úspěchů do další práce.“

Alena Gajdůsková
Ondřej Liška

místopředsedkyně
Senátu Parlamentu
České republiky

předseda
Strany zelených

„Fórum 50 % považuji za mimořádně
důležitou iniciativu, která trpělivě a vytrvale vystupuje proti
nerovnému a nespravedlivému podílu žen a mužů na rozhodování v naší
společnosti. Vážím si Fóra 50 % i proto, s jakou nápaditostí a odhodláním
se věnují tématu, které je často čelnými politickými představiteli vysmíváno
a banalizováno. Přitom není pochyb o tom, že česká společnost nedává ženám
rovné šance. Fórum 50 % má lví podíl na tom, že se hovoří o zvýšení podílu
žen na rozhodování, o jejich ekonomické a pracovně právní diskriminaci,
o genderových stereoptypech, které představují sice neviditelnou, ale možná
nejtěžší překážku na cestě ke společnosti, která by byla spravedlivější pro
muže i ženy. Považuji podporu pro Fórum 50 % za samozřejmou pro
každého, kdo o takovou společnost usiluje. Hodně zdaru!“
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Cíle:

O organizaci

— r ovnější postavení žen a mužů ve společnosti
—a
 lespoň 30% zastoupení žen a mužů na všech úrovních politiky
—a
 ktivní občanská společnost
— t ransparentnější fungování politiky

●— občanské sdružení Fórum 50 % vzniklo v roce 2004
●— reagujeme na problém nedostatečného zastoupení žen na všech úrovních
rozhodování
— všemi svými aktivitami usilujeme o vytvoření společnosti s vyrovnaným
zastoupením žen a mužů ve veřejném životě
— paritní zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování považujeme
za základ pluralitní demokratické společnosti
— hlavním principem naší činnosti je nadstranickost
— spolupracujeme s ostatními organizacemi prosazujícími zájmy žen

Naše vize:
— usilujeme o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve
veřejném životě

Naše mise:
— odstraňujeme společenské nerovnosti mezi ženami a muži
— podporujeme ženy při prosazování ve veřejném životě
— podporujeme zapojování veřejnosti do politiky
— usilujeme o transparentní fungování politiky
8
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Správní rada:
●— T
 anweer Ali (předseda)
●— L enka Bennerová
●— P
 etra Ali Doláková
●— M
 artin Faix
●— K
 ristýna Špryňarová Gotteltová
●— M
 arta Pišoft Kozáková
Board of Trustees:
●— M
 arie Čermáková – ředitelka Sociologického Ústavu AV ČR
●— M
 ahulena Hofmannová – profesorka mezinárodního práva na univerzitě
v Giessenu, Německo
●— P
 etra Janíčková – ředitelka Britské obchodní komory
●— F rantišek Kostlán – novinář, aktivista
●— J aroslava Kubátová – ředitelka TC Business School
●— M
 onika Laušmanová – ředitelka úseku Centrální řízení rizik České Spořitelny
●— P
 etr Pavlík – ředitel Institutu magisterských studií Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy
●— R
 ostya Gordon Smith – manažerka v oblasti lidských zdrojů
●— V
 ladimír Špidla – bývalý eurokomisař pro sociální záležitosti
●— M
 artin G. Špryňar – generální tajemník sdružení Bohemia ČESMAD
●— E
 liška Wágnerová – soudkyně Ústavního soudu ČR
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Zaměstnankyně organizace v roce 2010

Přehled projektů uskutečněných
v roce 2010
Dlouhodobá udržitelnost organizace

Jana Smiggels Kavková

Michaela Appeltová

ředitelka organizace

zástupkyně ředitelky

Realizace:
2008 – 2010
Donor:		
CEE Trust
Koordinátorka: Naďa Šeráková, dříve Lenka Bennerová
Cíl: Zajistit stabilní fungování organizace pomocí nastartování samofinancovacích aktivit
a vytvoření fundraisingového a strategického plánu.

Veronika Šprincová

Marcela Adamusová

projektová koordinátorka

projektová koordinátorka

Aktivity: Úspěšně jsme rozvinuli samofinancovací aktivity organizace, především
školení a semináře pro političky a pro státní správu. Příjmy z těchto aktivit se staly
významným zdrojem financování organizace. Zahájili jsme transformaci organizace
z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Revidovali jsme strategický plán.

Prosazení kvót pro ženy do politiky
Realizace:
Donor:		
Koordinátorka:

Naďa Šeráková
fundraiserka

2009 – 2010
Nadace Open Society Fund Praha
Míša Appeltová

Cíl: Cílem projektu bylo prosazení pozitivních akcí pro ženy v politice a další posun
veřejného mínění směrem k akceptaci kvót.

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

Náš tým, kuře a jeho příznivci během
kampaně za preferenční hlasy ženám

Kontaktní osoba: Jana Smiggels Kavková, ředitelka
tel.: +420 257 216 170
E-mail: forum@padesatprocent.cz
Web: www.padesatprocent.cz
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Aktivity: Vytvořili jsme širokou koalici na podporu kvót, ke které se připojili političky a politici napříč celým (nejen parlamentním) politickým spektrem (Alena
Gajdůšková, Strana zelených, Sdružení žen KDU-ČSL, Vladimír Špidla), ale i nevládní
neziskové organizace (Evropská kontaktní skupina, K2), zástupci akademické obce
(Eva Syková, Karel Müller, Hana Havelková, Petr Pavlík), známé osobnosti ze světa
kultury, médií, vědy (Tereza Brdečková, Olga Sommerová, Michael Kocáb, Jiří Dědeček). Zrealizovali jsme kampaň za udílení preferenčních hlasů ženám, která přispěla
ke zvolení 14 poslankyň z nevolitelných míst kandidátních listin. Uskutečnili jsme
celkem šest diskusí s kandidátkami do Poslanecké sněmovny v Praze a regionech.
Ve spolupráci s CVVM jsme realizovali výzkum veřejného mínění, který zjišťoval postoj veřejnosti vůči kvótám. Vyhlásili jsme již čtvrtý ročník soutěže Strana otevřená
ženám. V rámci vládního Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice
jsme se podíleli na vzniku novely volebního zákona zavádějící kvóty na kandidátní
listiny. Analyzovali jsem kandidátní lisitiny pro parlamentní volby a výsledky voleb
z genderové perspektivy.

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2010
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k rozdělení výdajů z veřejného rozpočtu. Ve dvou obcích (Příbor, Třanovice) zároveň
proběhly další aktivity směřující k vyššímu zapojení veřejnosti, konkrétně anketa, kulatý
stůl, setkání představitelů neziskových a příspěvkových organizací, veřejnosti a politické
reprezentace. Studující zapojení do projektu realizovali na více než 10 školách workshopy zaměřené na fungování komunální politiky a komunitní rozpočtování. Výzkumný
tým, složený taktéž z mladých lidí z regionu, uskutečnil analýzu výsledků komunálních
voleb z hlediska zastoupení žen. Adaptovali jsme rolovou hru o komunitním rozpočtování a rozeslali ji na 127 základních a středních škol. Rozšířili jsme příručku „Komunitní
rozpočtování pro samouky a samoučky“, vydali ji v tištěné podobě a distribuovali na
úřady a do knihoven v daném regionu.
Naše kuře oslovilo dokonce i první dámu,
Livii Klausovou (zdroj idnes.cz)

Strategické setkání žen Wompass II.

Fórum 50 % + 4: Rozvoj dárcovství a dobrovolnictví
Realizace:
Donor:		
Koordinátorka:

2009 – 2010
Slovak – Czech Women’s Fund
Naďa Šeráková

Realizace:
Donor:		
Koordinátorka:

2010
Global Fund for Women
Naďa Šeráková

Cíl: Zajistit stabilní fungování organizace včetně publicity a realizaci jejích klíčových
aktivit.

Cíl: Hlavním cílem tohoto projektu bylo rozšíření možností financování aktivit a chodu
Fóra 50 % o individuální dárcovství a zlepšení komunikace s veřejností. Vedlejším cílem
byla podpora individuálního fundraisingu u dalších čtyřech organizací (Evropská kontaktní skupina, proFem, Gender studies a Česká ženská lobby).
Aktivity: Zprovoznili jsme nové aplikace na našich webových stránkách (Podpořte
nás a Staňte se sympatizantem), prostřednictvím kterých usnadňujeme našim dárcům
a sympatizantům nejenom komunikaci s námi, ale zároveň zjednodušujeme a zrychlujeme proces vzájemných finančních transakcí. Aplikaci pro individuální dárcovství jsme
poskytli dalším čtyřem organizacím.

Rozpočet pro všechny
Realizace:
leden 2010 – prosinec 2010 (prodlouženo do prosince 2011)
Donor:		
Nadační fond Hyundai
Koordinátorka: Marcela Adamusová
Cíl: Zvýšit informovanost o možnostech zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů
a dále vytvořit prostor a nové příležitosti pro zapojování v lokalitě Frýdeckomístecko
a Novojičínsko. Souběžným cílem bylo i motivovat a podporovat mladé lidi se zájmem
o věci veřejné.
Aktivity: V rámci projektu byla vytvořena internetová aplikace „Rozpočet pro všechny“
(dostupná z www.rozpocetprovsechny.cz), která umožňuje lidem v obcích vyjádřit se
12

Podpora činnosti organizace
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Aktivity: Vznikly nové webové stránky organizace a profil na Facebooku (v současnosti
přes 500 přátel). Natočili jsme videospoty do kampaně na podporu žen v parlamentních
volbách a zajistili vysílání jednoho z nich v kině Aero. Další spot na podzim vysílala Česká
televize. Vytvořili jsme nový leták o naší organizaci a výroční zprávu za rok 2009. Zapojili
jsme se do organizace 4. Sympozia České prezidentky.

Podpora komunálních političek
Realizace:
leden – duben 2010
Donor:		
Filia Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková a Veronika Šprincová
Cíl: Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím realizovaných aktivit podporovat ženy
na krajské a komunální úrovni politiky. Tato podpora byla založena jednak na zvyšování kompetencí a výměně zkušeností aktivních političek, jednak na pomoci začínajícím
političkám a motivaci dalších žen ke vstupu do politiky. Zejména druhá forma podpory
by v dlouhodobější perspektivě měla vést k postupnému vyrovnávání zastoupení žen
a mužů v rozhodovacích procesech.
Aktivity: V rámci projektu byly realizovány tři typy aktivit: síťování političek, školení pro
političky a aspirantky do politiky a mentoring. V březnu 2010 proběhla dvě regionální
setkání političek – první v Olomouci a druhé v Českých Budějovicích. Tato setkání nebyla
zaměřena pouze na propojení političek v daném regionu a na sdílení zkušeností, ale
i na představení dvou aktuálních témat, která jsou pro komunální a krajskou politiku

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2010
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důležitá. Prvním z nich byla Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve
městech a obcích, druhým komunitní a genderové rozpočtování. Školení pro političky
a aspirantky proběhla také dvě – v březnu 2010 v Praze a v dubnu 2010 v Brně. Cílem
každého ze tří bloků, do nichž bylo školení rozděleno, bylo prohloubení a procvičení
dovedností, které jsou pro politickou práci přínosné. První z bloků byl zaměřen na organizační schopnosti a práci v týmu, druhý na práci s médii a třetí na téma ženy v politice
a tzv. dominační techniky, jimž ženy (a jiné marginalizované skupiny) musejí čelit. Poslední projektovou aktivitou byl mentoring, tedy stáže pro začínající političky a aspirantky
do politiky u aktivních političek. V průběhu projektu i po jeho skončení byly vytvořeny
tři páry mentorka – mentee a také sestavena databáze dalších zájemkyň o stáž.

Kuře tour
Realizace:
Donor:		
Koordinátorka:

Workshop ve Finsku (Vaasa)

srpen – říjen 2010
Nadace Open Society Fund Praha
Veronika Šprincová

Cíl: Cílem tohoto projektu bylo především seznámit veřejnost se systémem hlasování
ve volbách do zastupitelstev měst a obcí a motivovat je k udílení hlasů ženám. V rámci
kampaně byl veřejnosti představen aktuální poměr zastoupení žen v místních zastupitelstvech (vždy pro město, kde kampaň probíhala) a v Senátu a možnost, jak nepříznivý stav
zlepšit. Vzhledem k nastavení volebního systému pro volby do místních zastupitelstev
byly navrženy tři možnosti – výběr genderově vyvážené kandidátní listiny, křížkování žen
na předních místech, příp. výrazných ženských osobností napříč kandidátními listinami,
a křížkování žen na kandidátní listině jedné preferované strany. Pro senátní volby byla
strategie o mnoho jednodušší – hlasovat pro ženské kandidátky.
Aktivity: V první části projektu byly provedeny genderové analýzy kandidátních listin
a navržených kandidátů/ek do Senátu, jejichž výsledky byly prezentovány na tiskové
konferenci. Vzhledem k velkému počtu měst a obcí jsme se zaměřili pouze na statutární
města, kde bylo před volbami zastoupení žen nejnižší. Výsledky analýz byly zveřejněny na webových stránkách Fóra 50 % a na Facebooku. Zároveň byla vyhlášena soutěž
o genderově vyrovnané kandidátní listiny, kam se mohla hlásit sama volební sdružení
nebo jejich příznivkyně a příznivci ze všech měst a obcí. Vzhledem k tomu, že analýzy nenaznačovaly velké zlepšení, jako další aktivita následovala kontaktní kampaň
ve 13 statutárních městech a hlavním městě Praze. Maskotem kampaně se opět stalo
kuře (které jsme úspěšně využili již v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny).
Na příjezd kuřete do daného města vždy upozorňoval spot vysílaný v Rádiu Blaník.
V rámci kontaktní kampaně byly rozdávány informační letáky a samolepky seznamující
veřejnost s aktuálním zastoupením žen ve vedení měst a obcí a konkrétními strategiemi, jak daný stav změnit. V regionech, kde probíhaly i senátní volby, jsme informovali
i o možnostech zvýšení zastoupení žen v Senátu. O průběhu kampaně jsme informovali
především prostřednictvím nově založeného blogu kure.bloguje.cz a stránek Fóra 50 %
na Facebooku (kde jsou k dispozici i fotografie ze všech navštívených měst). Po volbách
14
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Politický výcvik pro romské ženy:
simulovaná panelová diskuze

byla provedena a zveřejněna analýza výsledků voleb z hlediska zastoupení žen a mužů
v nově zvolených orgánech a aktualizována data na webových stránkách Fóra 50 %
v sekci „Ženy v politice“.

WOMPASS II.
Realizace:
Donor:		
Koordinátorka:

srpen – září 2010
Friedrich-Ebert-Stiftung
Naďa Šeráková

Cíl: Strategické setkání žen, výměna názorů a zkušeností žen z různých oblastí veřejného
života (NNO, politika, byznys) a vypracování konkrétních strategií.
Aktivity: Jednodenní pracovní setkání rozdělené do několika částí. V první části proběhla přednáška HR manažerky Rostyi Gordon-Smith na téma emoční inteligence. Poté
se účastnice rozdělily do dvou skupin a v rámci facilitovaných workshopů diskutovaly
na téma vztahu žen k moci a k účasti v rozhodovacích procesech. Výstupy z workshopů
poté prezentovaly samy účastnice (kterých se sešlo 60) ve společné závěrečné diskusi,
ze které vzešla také doporučení a náměty k aktivitám podporujícím ženy ve veřejném
životě. Po celou dobu akce bylo zajištěno hlídání dětí a paralelně se závěrečnou diskusí
probíhala prezentace vzdělávacího projektu Fóra 50 % – Otevřené univerzity.

Ženská tvář evropské politiky
Realizace:
srpen 2010 – červenec 2012
Partneři:		Active Women Association (Polsko), AENAO – Centre for
non‑formal education (Řecko), Regional Council of Ostrobothnia –
Women Committee (Finsko)
Donor:		
Grundtvig programme – Grundtvig Learning Partnership
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2010
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Cíl: Mezinárodní výměna zkušeností v oblasti prosazování vyššího zapojení žen do
politiky.
Aktivity: Spolupráce s partnerskými organizacemi zaměřená na zvýšení odbornosti a know-how v oblasti vzdělávacích a osvětových aktivit na podporu žen do
politiky. Sdílení příkladů dobré praxe z jednotlivých zemí, organizace seminářů ve
všech čtyřech zapojených zemích s účastí dalších zainteresovaných osob (političek,
lektorek atd.).

Politický výcvik pro romské ženy
Realizace:
Partner:		
Donor:		
Koordinátorka:

Konference Ženy v politice

září – listopad 2010
Slovo 21, o. s. – romská ženská skupina Manushe
Friedrich-Ebert-Stiftung
Naďa Šeráková, Veronika Šprincová

Happening na protest
proti jmenování výhradně
mužské vlády

Cíl: Připravit a motivovat romské ženy ke vstupu do veřejného života.
Aktivity: V první části projektu, která proběhla na podzim roku 2010, se uskutečnil
intenzivní pětidenní seminář pro vybrané uchazečky (výběr provedla romská ženská
skupina Manushe na základě zaslaných motivačních dopisů). Samotnému semináři předcházelo seznamovací setkání, na kterém měly účastnice možnost sdělit organizátorkám
svá očekávání, kterým pak byl uzpůsoben následující program. Témata jednotlivých
bloků byla orientována prakticky s důrazem na interaktivní metody výuky. V roce 2011
pokračuje spolupráce s absolventkami výcviku v rámci dalších projektů.

Růže pro senátorky –
senátorka ODS Veronika
Vrecionová přijímá gratulaci od
Jany Smiggels Kavkové

Happening „Chceme do vlády!“
Uspořádali jsme protestní happening proti jmenování čistě mužské vlády. Konal se v Poslanecké sněmovně v den hlasování o důvěře nové vládě a sklidil velký mediální ohlas.

Kampaň v České televizi
Na podzim odvysílala Česká televize náš krátký spot „Za více žen v politice“ upozorňující na nízké zastoupení žen v politice a vyzývající k jejich podpoře ve volbách. Spot byl
k vidění na programech ČT 1, ČT 2 a ČT 24 celkem 101 krát.

Další aktivity

Setkání poslankyň a velvyslankyň
Konference Ženy v politice
21. května jsme ve spolupráci s Institutem Evropských demokratů uspořádali mezinárodní konferenci, zaměřenou na zastoupení žen v politice v evropském kontextu. Vystoupily
na ní expertky z Polska, Slovinska, Španělska a České republiky, dále pak političky ze
Slovenska, České republiky, Kypru a Itálie.

4. Sympozium České prezidentky
Zapojili jsme se do organizace již čtvrtého ročníku Sympozia, pořádaného nezávislou
platformou Česká prezidentka. Ve zcela zaplněném Kaunickém paláci tentokrát vystoupily Vladimíra Dvořáková, Milena Černá, Iva Ritschelová, Rostya Gordon Smith, Jana
Horváthová a Jitka Seitlová.
16
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Ve spolupráci s Britskou ambasádou a Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády jsme uspořádali setkání poslankyň a velvyslankyň v České republice, které proběhlo v rezidenci
britské velvyslankyně paní Sian MacLeod 21. října.

Růže pro poslankyně a senátorky
Stalo se tradicí, že zástupkyně Fóra 50 % vítají nově zvolené poslankyně a senátorky
růží. Nejinak tomu bylo i po volbách v roce 2010 – na prvním zasedání nově zvolené
Poslanecké sněmovny jsme předali růže 44 poslankyním a podobně jsme na první schůzi
obměněného Senátu na podzim roku 2010 přivítali i čtyři nově zvolené senátorky. Tímto symbolickým gestem jsme chtěli upozornit na nedostatek žen v politice a vyjádřit
poslankyním a senátorkám podporu pro jejich další politickou práci.

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2010
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Večer španělského filmu
Ve spolupráci se Španělskou ambasádou jsme v pražském kině Aero 5. května zorganizovali večer španělského filmu. Kromě promítání dvou filmů byla jeho součástí diskuse
o postavení žen ve Španělsku, které se zúčastnila zástupkyně velvyslance paní Marta
Ruiz Minguez.

Klub političek
Klub političek je nadstranická členská platforma političek a žen z celé České republiky,
které mají zájem o politiku. Je místem podpůrných setkávání, sdílení informací, názorů a vzdělávání. Klub byl založen v roce 2009 a v současné době je v něm sdruženo
25 žen z různých politických stran, včetně bezpartijních. Členky se scházejí několikrát
ročně na síťovacích setkáních, minimálně 1x ročně na večerní akci s doprovodným
programem, mají přednostní vstup a slevy na slavnostní a odborné akce Fóra 50 %,
jsou zařazeny do unikátní Databáze političek na www.padesatprocent.cz a požívají
další výhody.

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 30 studentek.

Vzdělávací aktivity
V roce 2010 realizovalo Fórum 50 % tyto vzdělávací a osvětové akce pro širokou veřejnost:
Školení
— Víkendové školení pro političky, Poděbrady
— Mediální tréninky pro političky a aspirantky do politiky, Praha
— Školení pro komunální političky, České Budějovice, Olomouc, Praha, Brno
Rovné příležitosti a genderová rovnost
— Aktuální problematika rovných příležitostí žen a mužů pro
veřejnou správu, AK / VE‑46/2009, Praha, Jihlava, Olomouc
— Školení na téma feminismus, gender a ženy v politice
pro Mladé sociální demokraty, Buchlovice
— Přednášky pro vedoucí pracovníky Ministerstva zahraničních věcí
18
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Diskuse
—R
 egionální debaty s kandidátkami do voleb do PSP
ČR, České Budějovice, Zlín, Olomouc
—D
 iskuse se studujícími Gymnázia Hejčín, Olomouc
—R
 egionální setkání političek, Olomouc, České Budějovice
—Ú
 čast na diskusi organizované Britskou obchodní komorou
Konference
—M
 ezinárodní konference Ženy v politice pořádaná ve spolupráci
s Institutem Evropských demokratů, Praha
—V
 ystoupení na mezinárodní konferenci Ženy ve střední Evropě –
zkušenosti křesťansko-demokratických stran (pořádalo Sdružení žen
KDU-ČSL, IPES a Konrad Adenauer Stiftung), Praha – Senát PČR
—P
 rezentace činnosti organizace na konferenci ke
spuštění koalice za paritu, Ukrajina
—Ú
 čast na diskusním setkání neziskových organizací na
téma vývoje postavení mužů a žen v české společnosti
(pořádala Česká ženská lobby), Praha
—V
 ystoupení v panelové diskusi Pekingská akční platforma a další
dokumenty OSN: víme, co s nimi? (pořádaly Gender Studies), Praha
Kampaně
—C
 hcete 50 % mužů v politice? Kroužkujte ženy! – kampaň za udělování
preferenčních hlasů ženám ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR
—H
 appening Chceme do vlády! – symbolické vyjádření
nesouhlasu se jmenováním čistě mužské vlády
—K
 uře tour 2010 – kampaň za udělování hlasů ženám ve
volbách do zastupitelstev měst a obcí a Senátu PČR
Jiné
—S
 puštění genderové kalkulačky (http://kohovolit.eu/cz/psp/vote?dig=5)
—S
 puštění webové aplikace Rozpočet pro všechny (www.rozpocetprovsechny.cz)
—V
 ýroba a prodej triček s motivem kuřete, které se
stalo maskotem předvolebních kampaní

Otevřené dopisy:
Otevřený dopis premiéru Nečasovi – s žádostí o to, aby při sestavování Národní rozpočtové rady dbal na zajištění genderové vyváženosti a aktivně oslovil i ženské ekonomické expertky
Otevřený dopis a žádost o schůzku s premiérem Petrem Nečasem – s žádostí o stanovisko k neobsazenému postu zmocněnce/zmocněnkyně pro lidská práva a lidskoprávní
agendě v jeho/její gesci
Otevřený dopis prezidentu Klausovi – s výzvou k nejmenování čistě mužské vlády

Výroční zpráva Fóra 50 % za rok 2010
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Facebook a blog
V roce 2010 jsme zintenzivnili komunikaci s příznivkyněmi a příznivci Fóra 50 % prostřednictvím elektronických médií. Kromě webových stránek informujeme o svých aktivitách,
ale i o dění souvisejícím s tématem ženy v politice, i na Facebookových stránkách organizace. Koncem roku 2010 se nám podařilo dosáhnout obliby necelých 500 fanynek
a fanoušků a jejich počet i nadále roste. V rámci kampaně jsme založili také blog kure.
bloguje.cz, kam nepravidelně přispívá kuře – maskot (nejen) kampaní Fóra 50 %.

Mediální prezentace
Z hlediska mediální propagace byl rok 2010 velice úspěšný. Informace o Fóru 50 % a jeho
aktivitách či vyjádření jeho zaměstnankyň k problematice zastoupení žen a mužů ve
veřejném životě se objevilo ve více než 250 článcích tištěných a elektronických médií
(údaje z monitoringu tisku firmy Anopress IT).
Tištěná média (řazeno abecedně):
A2, Blesk, Deník (různé regionální mutace), Haló noviny, Hospodářské noviny,
Lidové noviny, MF Dnes, Právo, Respekt,
Elektronická média:
Ahaonline.cz, Aktuálně.cz, Britské listy, Česká média.cz, České noviny.cz, Deník referendum, E15.cz, Econnect.cz, Eportla-news.cz, ICM.cz, Idnes.cz, Infoportály.cz, Lidovky.cz,
Metropole24.cz, Parlamentní listy.cz, Pressweb.cz, Profit.cz, Romea.cz, Virtually.cz,
Rozhlas:
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 6 – Hovory na bělidle, Studio Stop,
Domácí zprávy, Rádio Impuls, BBC – Women’s Hour
Televize:
ČT 1 – Události, ČT 2 – Události, komentáře, Před půlnocí, ČT 24 – Ekonomika+,
Z1 – Zprávy

Vydali jsme
—K
 omunitní rozpočtování pro samouky a samoučky
—A
 nalýza obecních rozpočtů z hlediska genderu: první krok k genderovému
rozpočtování
—K
 omunitní rozpočtování (rolová hra)
—F
 órum 50 % (leták)
—C
 hcete 50 % žen v komunální politice? Křížkujte ženy! (leták)
—A
 ktuální problematika rovných příležitostí mužů a žen pro veřejnou správu,
vydala Moravská vysoká škola Olomouc

Podíleli jsme se na publikacích
—S
 tínová zpráva k zasedání výboru CEDAW OSN
—Ž
 eny a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy
na národní a mezinárodní úrovni (Peking +15) – vydalo Centrum ProEquality

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 byla v roce 2010 i nadále místopředsedkyní Výboru
pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Hlavní náplní činnosti Výboru byla
podobně jako v předchozím roce příprava novely volebního zákona, jež obsahovala pravidla pro sestavování kandidátních listin do PSP ČR směrem k vyrovnanému zastoupení
žen a mužů. Vzhledem k tomu, že nově jmenovaná vláda nebyla novele otevřená, návrh
nakonec nebyl předložen. Zástupkyně ředitelky Michaela Appeltová byla členkou Výboru
pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí žen a mužů.
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 za prosazování rovných příležitostí žen a mužů, ale také pořádá nejrůznější
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akce upozorňující na genderové nerovnosti v české společnosti. V roce 2010 Fórum
50 % společně s Českou ženskou lobby připravilo část doprovodného programu Velké
jarní cyklojízdy a účastnilo se akcí pořádaných ČŽL, například Týdne akcí ke 100. výročí
Mezinárodního dne žen či happeningu ke Dni rovnosti žen a mužů Zvaž si (svoji) ženu!.

Podporují nás

Dále spolupracujeme
Femina Film – fillmový festival Ústí nad Labem
Euroepan Women’s Lobby
Národní síť zdravých měst
Oborová platforma Zeleného kruhu
Social Watch
Svaz měst a obcí ČR
EKS
Britská ambasáda
Španělská ambasáda
Slovo 21 – Manushe
Institute of European Democrats
Nesehnutí
Gender Studies
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Regional Council of Ostrobothnia (Women Committee)
ΑΕΝΑΟAENEO (Center of non formal education)

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.

Úspěchy v roce 2010

Za nefinanční dary děkujeme

— kampaně na podporu žen ve volbách, které přispěly k vyššímu zastoupení žen ve
Sněmovně a ve statutárních městech
— vysílání spotu upozorňujícího na nízké zastoupení žen v české politice Českou televizí
— financování organizace z vlastní výdělečné činnosti, která tvořila téměř pětinu
loňských příjmů
— politický výcvik pro aktivní romské ženy ve spolupráci se Slovem 21, který úspěšně
pokračuje i letos
— vystoupení v zahraničních médiích: např. BBC a Reuters
— dvě nové obce, které přistoupily k Evropské chartě za rovnost žen a mužů na
úrovni života ve městech a obcích

— fi
 rmě Anopress za poskytnutí výrazné slevy na své služby a za ceny do soutěže
Strana otevřená ženám
—p
 anu Mádlovi za poskytnutí vín na naše slavnostní akce
—a
 dvokátní kanceláři Pierstone za poskytnutí prostor na síťovací setkání
—M
 ama Coffee za poskytnutí kofeinové podpory během akcí
—L
 ence Slívové za korektury českých textů
—B
 ernie Higgins za korektury anglických textů
—Š
 panělské ambasádě za poskytnutí filmů a spolupráci pro večer španělského filmu
— J akubovi Vansovi za natočení spotu ke kampani a technickou pomoc
—K
 akalíkovi za spolupráci na kampani
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Příjmy a výdaje
Účet

Název účtu

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010

Počáteční stav

Obrat

Koncový stav

545000

Kursové ztráty

545xxx

Náklady

0,00

3 675,82

3 675,82

0,00

3 675,82

3 675,82

501001

Kancelářské potřeby

0,00

8 784,00

8 784,00

549000

Jiné ostatní náklady

0,00

153,53

153,53

501005

Ostatní materiál

0,00

9 097,60

9 097,60

549001

Zákonné pojištění

0,00

3 536,00

3 536,00

501009

DDHIM (3.000 – 40.000 Kc)

0,00

7 871,00

7 871,00

549002

Ostatní náklady

0,00

10 296,00

10 296,00

25 752,60

25 752,60

549003

Bankovní poplatky

0,00

6 749,34

6 749,34

501xxx

0,00
0,00

33 328,00

33 328,00

549xxx

0,00

20 734,87

20 734,87

504xxx

0,00

33 328,00

33 328,00

54xxxx

0,00

24 410,69

24 410,69

50xxxx

0,00

59 080,60

59 080,60

580000

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

468,00

468,00

580xxx

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

468,00

468,00

58xxxx

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

84 102,76

84 102,76

5xxxxx

0,00

2 402 151,01

2 402 151,01

0,00

2 402 151,01

2 402 151,01

504000

511000

Prodané zboží

Opravy a udržování

511xxx
512000

Cestovné

512xxx
513001

Občerstvení

513xxx

0,00

84 102,76

84 102,76

xxxxxx

0,00

27 796,00

27 796,00

Výnosy

0,00

27 796,00

27 796,00

602100

Organizace a uspořádání semináře

0,00

141 000,00

141 000,00

Ostatní služby

0,00

248 002,14

248 002,14

0,00

389 002,14

389 002,14

0,00

17 582,20

17 582,20

0,00

406 584,34

406 584,34

0,00

1 195,12

1 195,12

0,00

1 195,12

1 195,12

0,00

8 658,05

8 658,05

0,00

8 658,05

8 658,05

0,00

0,14

0,14

0,00

0,14

0,14

518001

Nájemné, sl. s nájmem

0,00

113 352,80

113 352,80

602200

518002

Telefon, internet

0,00

34 741,11

34 741,11

602xxx

518003

Poštovné

0,00

6 121,00

6 121,00

604000

518004

Prezentace

0,00

17 640,00

17 640,00

60xxxx

518005

Ostatní služby

0,00

286 558,05

286 558,05

644000

518006

Grafika, tisk, kopírování

0,00

80 481,00

80 481,00

644xxx

518008

Účetní služby, audit

0,00

80 000,00

80 000,00

645000

518009

Právní, lektorské služby

0,00

20 160,00

20 160,00

645xxx

518xxx

0,00

639 053,96

639 053,96

649999

51xxxx

0,00

751 420,72

751 420,72

649xxx

521001

Mzdové náklady

0,00

955 225,00

955 225,00

64xxxx

521002

DPP

0,00

284 029,00

284 029,00

682000

0,00

1 239 254,00

1 239 254,00

521xxx

Poskytnuté příspěvky

Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy

0,00

9 853,31

9 853,31

0,00

1 883 181,57

1 883 181,57

682xxx

0,00

1 883 181,57

1 883 181,57

Přijaté příspěvky – dary, granty

524001

Zákonné sociální pojištění

0,00

238 807,00

238 807,00

68xxxx

0,00

1 883 181,57

1 883 181,57

524002

Zdravotní pojištění

0,00

85 978,00

85 978,00

6xxxxx

0,00

2 299 619,22

2 299 619,22

0,00

324 785,00

324 785,00

xxxxxx

0,00

2 299 619,22

2 299 619,22

0,00

1 564 039,00

1 564 039,00

0,00

2 000,00

2 000,00

Hospodářský výsledek (počáteční stav):

538xxx

0,00

2 000,00

2 000,00

Hospodářský výsledek:

-102 531,79

53xxxx

0,00

2 000,00

2 000,00

Hospodářský výsledek (koncový stav):

-102 531,79

524xxx
52xxxx
538000
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Výrok auditorky

English summary
Our vision:
A society with equal participation of women and men in public life.

About Forum 50 %:
—T
 he NGO Forum 50 % was established in 2004.
—W
 e react to the problem of underrepresentation of women at all levels of decision
making.
—O
 ur aim is to achieve equal participation of men and women in public life.
—W
 e consider the parity of women and men to be the basic principle of democratic,
pluralistic society.
—T
 he main principle of our undertakings is apolitical approach.
—W
 e cooperate with other NGOs focusing on women’s rights.

Project activities
The Long-Term Sustainability of Forum 50 %
Implementation: 2008 – 2010
Donor:		
CEE Trust
Coordinator:
Naďa Šeráková; previously Lenka Bennerová
Objective: To ensure the stable functioning of the organisation by giving an initial
impetus to self-financing activities and developing a fundraising and strategic plan.
Activities: We have successfully developed the organisation’s self-financing activities,
in particular training and seminars for female politicians and state administration. The
income from those activities has become a significant source of financing for the organisation. We commenced the transformation of the organisation from a civic association into a publically beneficial society (obecně prospěšná společnost). We revised our
strategic plan.

Implementation of Quotas for Women in Politics
Implementation: 2009 – 2010
Donor:		
The Open Society Fund – Prague Foundation
Coordinator:
Míša Appeltová
26
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Objective: The aim of the project was to advance positive action for women in politics
and to further shift public opinion in the direction of accepting quotas.
Activities: We formed a broad coalition in support of quotas, which was joined by
female and male politicians from across the political (and not only Parliamentary) spectrum (Alena Gajdůšková, the Green Party, the Women’s Association of the Christian
Democratic Party, and Vladimír Špidla), as well as non-profit non-governmental organisations (The European Contact Group, K2), representatives of academia (Eva Syková and
Karel Muller), and famous people from the world of culture, media, and science (Tereza
Brdečková, Olga Sommerová, Michael Kocáb, and Jiří Dědeček). We organised a campaign for granting preferential votes to women, which contributed to the election of 14
female Members of Parliament from unelectable positions on the ballot. We organised
a total of six discussions with female candidates for the Lower House of Parliament, in
Prague and in the regions. In cooperation with the CVVM, we conducted a public opinion
poll that studies public attitudes to quotas. We announced the fourth annual edition of
the competition A Party Open to Women. Within the governmental Committee for the
Balanced Representation of Women and Men in Politics, we participated in drafting an
amendment to the Election Act, introducing ballot quotas. We analysed the Parliamentary election ballots and the election results from the gender point of view.

Forum 50 % + 4: Support of Voluntary
Work and Individual Fundraising

Objective: To improve the provision of information about the possibilities for involving
the public in decision-making processes and to create further space and new opportunities for involvement in the Frýdek Místek and Nový Jičín locales. A simultaneous goal
was to monitor and support young people interested in public matters.
Activities: The Internet application “Budget for Everyone” (available at www.rozpocetprovsechny.cz) was created as a part of the project, making it possible for people in municipalities to state their opinion as to the distribution of public spending. In two municipalities (Příbor and Třanovice) other activities have also taken place aimed at integrating
the public more extensively, in particular by a survey, a round table, and a meeting of nonprofit and partially-subsidised organisation representatives, the public, and political representatives. Students involved in the project organised workshops at more than 10 schools,
focused on the functioning of municipal politics and on municipal budgeting. A research
team comprised of young people from the region performed an analysis of municipal
election results, in terms of the representation of women. We adapted a role-playing game
on municipal budgeting and sent it to 127 primary and secondary schools. We expanded
the handbook “Community Budgeting for Self-Learners”, published it in printed form, and
distributed it to public authorities and libraries throughout the region.

Support of Organisation’s Activities
Implementation: 2010
Donor:		
Global Fund for Women
Coordinator:
Naďa Šeráková

Implementation: 2009 – 2010
Donor:		
Slovak – Czech Women’s Fund
Coordinator:
Naďa Šeráková
Objective: The main goal of the project was to broaden the possibilities of financing
the activities and functioning of Forum 50 % with individual donations, and to improve
communication with the public. A secondary goal was to support individual fundraising
in another four organisations (The European Contact Group, proFem, Gender Studies,
and the Czech Female Lobby).
Activities: We launched new applications on our website (Support Us and Become
a Sympathiser), through which we not only made it easier for our donors and sympathisers to communicate with us, but we also simplified and accelerated the process of
executing mutual financial transactions. We have provided the application for individual
donations to another four organisations.

Objective: To ensure the stable functioning of the organisation, including publicity and
the implementation of its key activities.
Activities: A new website was created for the organisation as well as a Facebook profile
(presently over 500 friends). We filmed video spots for a campaign supporting women
in the Parliamentary election and ensured that one was shown in the Aero Cinema.
Another spot was broadcast by Czech Television in the autumn. We created a new flyer
about our organisation and the 2009 Annual Report. We were involved in the organisation of the 4th Czech Female President Symposium.

Empowering Female Politicians in Local and Regional Politics

Budget for Everyone

Implementation: January – April 2010
Donor:		
Filia Frauenstiftung
Coordinators:
Jana Smiggels Kavková and Veronika Šprincová

Implementation: January 2010 – December 2010 (extended to December 2011)
Donor:		
The Hyundai Endowment Fund
Coordinator:
Marcela Adamusová

Objective: The main goal of the project is to support women on the regional and municipal political levels through the activities we undertake. This support is based on increasing the qualifications of active female politicians and the exchange of experience among
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them, assisting novice female politicians, and motivating other women to enter politics.
The second form of support, in particular, should lead, in the longer term, to the gradual
equalisation of the representation of women and men in decision-making processes.
Activities: Three types of activities were carried out in the project: networking of female
politicians, training for female politicians and aspiring female politicians, and mentoring.
In March 2010, two regional meetings of female politicians were held – the first in Olomouc and the second in České Budějovice. The meetings focused not only on linking up
female politicians in the given regions and on sharing experience, but also on presenting
two topical themes that are important for municipal and regional politics. The first was
the European Charter for the Equality of Women and Men in Local Life, and the second
was municipal and gender-based budgeting. Two training sessions for female politicians
and aspiring female politicians were held – in March 2010 in Prague and in April 2010
in Brno. The goal of each of the three blocks into which the training was divided was
to deepen and train skills that are beneficial for political work. The first of the blocks
focused on organisational skills and teamwork, the second on working with the media,
and the third on the topic of women in politics and the so-called domination techniques
that women (and other marginalised groups) must face. The last project activity was mentoring, i.e., internships with active politicians, for novice female politicians and aspiring
female politicians. Three mentor-mentee pairs were created during and subsequent to
the project, and a database of women interested in the internships was created.

The Chicken Tour
Implementation: August – October 2010
Donor:		
The Open Society Fund – Prague Foundation
Coordinator:
Veronika Šprincová
Objective: The primary goal of this project was to inform the public about the system of
voting in the municipal assembly election and to motivate them to vote for women. The
campaign presented to the public the current rate of female representation in the municipal assembly (of the particular town in which the campaign was held) and in the Senate, and
the possibility of improving the adverse situation. Given the set-up of the electoral system
for municipal assembly elections, three possibilities were proposed – voting for a genderbalanced ballot, voting for specific women in leading positions or outstanding female
personalities across the ballots, and voting for women on the ballot of one preferred party.
In the Senate election, the strategy was much easier – voting for female candidates.
Activities: In the first part of the project, gender analyses of the ballots and the proposed Senate candidates were performed, the results of which were presented at a press
conference. Given the large number of towns and villages, we only focused on statutory
cities, where the representation of women was lowest before the election. The results
of the analyses were published on Forum 50 %’s website and on Facebook. At the same
time, a competition for gender-balanced ballots was announced, which could be en30
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tered by electoral associations or their fans from any town and village. Given that the
analyses did not indicate any great improvement, the next activity that followed was
a contact campaign in 13 statutory cities and the City of Prague. The campaign’s mascot was again a chicken (which we successfully used before the lower-house election).
The chicken’s arrival in a particular city was always announced by a spot broadcast on
Rádio Blaník. In the contact campaign, information flyers and stickers were handed out,
informing people about the present share of women in the leadership of towns and villages and specific strategies for changing the situation. In those districts where the Senate election was being held, we also informed about the possibilities of increasing the
representation of women in the Senate. We informed about the course of the campaign
primarily through the newly established blog kure.bloguje.cz and on the Forum 50 %
Facebook page (where photographs are available from all of the cities visited). After the
election, an analysis of the election results was performed and published, examining
the representation of women and men in the newly elected bodies and the data were
updated on the Forum 50% website, in the section “Women in Politics”.

WOMPASS II.
Implementation: August – September 2010
Donor:		
Friedrich-Ebert-Stiftung
Coordinator:
Naďa Šeráková
Objective: A strategic gathering of women, an exchange of opinions and experience
among women from various areas of public life (NGOs, politics, business), and the elaboration of specific strategies.
Activities: A one-day work meeting divided into several parts. Part one featured a lecture by HR manager Rostya Gordon-Smith on emotional intelligence. Then the participants divided into two groups and at facilitated workshops discussed the topics of the
relationship of women to power and to participation in decision-making processes. The
results of the workshops were then presented by the participants themselves (of whom
there were 60) at the shared closing discussion, which gave rise to recommendations
and suggestions for activities supporting women in public life. Throughout the event,
babysitting was provided and, parallel to the closing discussion, a presentation of an
educational project of Forum 50 % – the Open University – took place.

The Female Face of European Politics
Implementation: August 2010 – July 2012
Partners:	Active Women Association (Poland), AENAO – Centre for
Non‑formal Education (Greece), Regional Council of Ostrobothnia –
Women’s Committee (Finland)
Donor:		
Grundtvig programme – Grundtvig Learning Partnership
Coordinator:
Jana Smiggels Kavková
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Objective: International exchange of experience in the promotion of the increased
involvement of women in politics.
Activities: Cooperation with partner organisations focused on increasing expertise and
know-how in the sphere of educational and awareness activities aimed at supporting
women in politics. Sharing best practices from various countries, organising seminars
in all four countries involved, attended by other persons involved (female politicians,
lecturers, etc.)

Political Training for Roma Women
Implementation:
Partner:		
Donor:		
Coordinators:

September – November 2010
Slovo 21, o. s. – the Roma female group Manushe
Friedrich-Ebert-Stiftung
Naďa Šeráková and Veronika Šprincová

Objective: To prepare and motivate Roma women to enter public life.
Activities: In the first part of the project, which took place in autumn 2010, an intensive five-day seminar was held for selected participants (the selection was made by the
female Roma group Manushe, on the basis of letters of motivation). The seminar itself
was preceded by an introductory meeting where the participants could inform the
organisers of their expectations, to which the programme was adapted. The topics of
the blocks were practically oriented, with an emphasis on interactive teaching methods.
In 2011, cooperation with the training participants continues in other projects.

Other Activities
Conference “Women in Politics”
On 21 May, in cooperation with the Institute of the European Democrats, we held an international conference focused on the representation of women in politics in the European
context. Experts from Poland, Slovenia, Spain, and the Czech Republic spoke at the conference, as well as female politicians from Slovakia, the Czech Republic, Cyprus, and Italy.

4th Symposium of The Czech “Presidentess”
We participated in the organisation of the fourth annual symposium organised by the
independent platform The Czech Presidentess (Česká prezidentka). In an entirely filled
Kaunický Palace, speeches were given by Vladimíra Dvořáková, Milena Černá, Iva Ritschelová, Rostya Gordon Smith, Jana Horváthová, and Jitka Seitlová.
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The “We Want to Get Into Government” Happening
We held a protest happening against the appointment of a cabinet comprised purely
of men. It was held at the Lower House of Parliament on the day that the House voted
on a motion of confidence in the new government, and it attracted great attention
from the media.

Campaign on Czech Television
In the autumn, Czech Television featured our short spot “For More Women in Politics”
pointing to the low representation of women in politics and calling for promoting
them in the election. The spot was featured on channels ČT 1, ČT 2, and ČT 24 a total
of 101 times.

A Meeting of Female MPs and Ambassadors
In cooperation with the Embassy of the United Kingdom and the Human Rights Section
of the Office of the Government, we organised a meeting of female Members of Parliament and Ambassadors in the Czech Republic, which took place at the residence of the
Ambassador of the United Kingdom, Ms. Sian MacLeod, on 21 October.

Roses for Female Members of the Lower
and Upper Houses of Parliament
It has become a tradition that female representatives of Forum 50 % welcome newly
elected female Members of Parliament and Senators with roses. That was the case after
the 2010 election – at the first session of the newly elected Lower House, we gave a rose
to each of the 44 female MPs and similarly, at the first session of the newly-elected
Senate in autumn 2010, we welcomed the four newly elected female Senators. With
this symbolic gesture, we want to draw attention to the lack of women in politics and
express support for the female MPs and Senators in their further political work.

An Evening of Spanish Film
In cooperation with the Embassy of Spain, we organised an evening of Spanish film on 5
May in the Aero Cinema in Prague. In addition to the showing of two films, a discussion
was held about the position of women in Spain, which was attended by the Ambassador’s representative, Ms. Marta Ruiz Minguez.

Club of Female Politicians
The Female Politicians’ Club is a non-partisan platform for its members, who are female
politicians and women interested in politics from throughout the Czech Republic. It provides a forum for supportive meetings, sharing information and opinions, and education.
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The club was established in 2009 and presently has 25 members – women from various political parties and non-partisan women. The members meet several times a year
at network meetings, at least once a year at an evening event with an accompanying
event, have priority admission and discounts for celebratory and specialised events
organised by Forum 50 %, are included in the unique Database of Female Politicians at
www.padesatprocent.cz, and enjoy other advantages.

Open University
This innovative e-learning project was launched in 2007 with the financial support of
the Embassy of the United Kingdom. Presently, it offers students four self-study disciplines, and several others are being prepared. A significant part of the studies is the
possibility of a mentoring internship with a registered female politician. The Open
University offers women who aspire to enter politics and women who are interested in
seeing political work up close the opportunity to become a mentee of a Czech female
politician – mentor. Internships can be undertaken on any political level. Currently, 30
students are in the programme.

Educational Activities and Training
In 2010 Forum 50 % held the following training and educational activities for the general public:
Training
— Weekend training for female politicians, Poděbrady
— Media training for politicians and prospective candidates, Prague
— Trainings for female local politicians, České Budějovice, Olomouc, Prague, Brno
Equal Opportunities and Gender Equality
— Current questions concerning equal opportunities for women and men in public
service, AK/VE-46/2009, Prague, Jihlava, Olomouc
— Feminism, Gender and Women in Politics, Buchlovice, Young Social Democrats
— Lectures for Ministry of Foreign Affairs, Prague
Discussions
— Regional debates with the female candidates in the elections to the Chamber
of Deputies of the Czech Republic, České Budějovice, Zlín, Olomouc
— Discussions with students of Gymnázium Hejčín, Olomouc
— Regional meetings of female politicians, České Budějovice
— Participation in discussion organized by British Chamber of Commerce
Conferences
— International conference Women in Politics organized with Institute of European
Democrats, Prague
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—P
 articipation in the international conference Women in Central Europe – Experience
of Christian-democratic Parties (organized by Sdružení žen KDU-ČSL, IPES and
Konrad Adenauer Stiftung), Prague, Senate
—P
 resentation of the organization at the conference organized at the occasion of
launching coalition for gender parity, Ukraine
—P
 articipation in discussion meeting of NGOs focused on developement of male and
female roles in the Chech society (organized by Czech Women’s Lobby), Prague
—P
 articipation in panel discussion Beijing Platform for Action and Other UN
Documents: Do We Know Them? (organized by Gender Studies), Prague
Campaigns
—D
 o You Want 50 % of Men in Politics? Give Your Preferential Votes to Women! –
campaign for giving preferential votes to female candidates in Chamber of
Deputies election
—H
 appening We Want to Get into Government! – expressing disagreement with
appointing male-only government
—C
 hicken Tour 2010 – campaign for giving preferential votes to female candidates
in Senate and local municipalities election
Other
— L aunching of Gender calculator (http://kohovolit.eu/cz/psp/vote?dig=5)
— L aunching of web aplication Budget for Everyone (www.rozpocetprovsechny.cz)
—S
 ale of T-shirts with chicken – mascot of Forum 50 %’s pre-electional campaigns

Thanks
We thank everyone who supported our organisation’s work in any way last year. We
thank all of our regular donors, individual donors, partners, associates, and volunteers.
Without their donations, contributions, and commitment, it would be impossible for
Forum 50 % to function and to promote the principles for which it strives.

