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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název organizace:
Organizační forma:
IČ:
DIČ:
Adresa:
Obec:
Kód obce:
PSČ:
Ulice:
Telefon:
E-mail:
http://
Datum a čís. registrace:
Číslo účtu, banka:
Statutární zástupce:

Ženy50, o. s.
občanské sdružení
270 48 047
CZ27048047
Brno
010006
603 00
Výstavní č. p. 118, č. o. 26
728 74 04 49
info@zeny50.cz
www.zeny50.cz
21. 11. 2006; VS/1-1/65743/06-R
u Ministerstva vnitra ČR
2632777001/2400 eBanka, a. s., pobočka Brno
předsedkyně sdružení Ing. Jana Jarušková

Výbor sdružení:
Ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení
Alena Jurnečková – místopředsedkyně sdružení
Jiří Hladůvka – tajemník sdružení
Stanislava Nedvědová – členka výboru
Zaměstnankyně sdružení:
Ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení
Alena Jurnečková – místopředsedkyně sdružení
Mgr. Věra Janáková – PR manažerka
Ing. Věra Pakostová – projektová manažerka
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2. NÁPLŇ ČINNOSTI ORGANIZACE
1) Mapování stávající situace žen kolem padesáti let a výše v těchto oblastech:
• uplatnění na trhu práce (setkání s diskriminací z důvodu věku a pohlaví)
• spokojenost se svojí sociální situací
• psychické problémy související s životní etapou danou věkem (rozvod, odchod dětí z domova, nemoc rodičů, vlastní onemocnění)
• uvědomění si vžitých genderových stereotypů
• pocit sociální exkluze, zvláště v lokalitách panelových sídliš
• zdravotní stav
• celkový životní styl
• výskyt překážek v kariérovém postupu z důvodu pohlaví

2) Realizace akcí, které na základě vyhodnocení výše zmíněných oblastí pomohou ženám cílové skupiny snadněji zvládat svoji životní
situaci a zaujmout výhodnější postavení v soukromí i ve veřejném životě.
Rozvíjení „harmonické zralé ženy“ s aktivním přístupem k životu.

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI
• Podpora prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
• Rozvíjení aktivního přístupu žen k životu (dělat svobodná rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost)
• Besedy o zaběhnutých genderových stereotypech, které ženy znevýhodňují
• Vytvoření sociálního zázemí (Centrum pro ženy 50+)
• Zdravotní cvičení, přednášky o zdravém životním stylu
• Zlepšení znalosti žen o podnikání
• Využívání informačních a komunikačních technologií ženami cílové skupiny
• Počítačová gramotnost (zvládnutí práce s osobním počítačem)
• zvýšení povědomí o právech žen
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3. HODNOCENÍ ČINNOSTI O. S. ŽENY50 V ROCE 2007
Občanské sdružení Ženy50 (dále jen sdružení) vzniklo v roce 2006. Má tedy za sebou druhý rok činnosti.
Sdružení začínalo se třemi zakládajícími členy. K dnešnímu dni (14. 2. 2008) má 25 členů a 22 registrovaných sympatizantů.
Od června 2007 se díky absolvování 3měsíčního školení pořádaného ﬁrmou Euronest (účast v projektu OP RLZ TRIANGEL č.: CZ 04.1.O3/
1.1.11.3/2876) podařilo získat ﬁnanční podporu na mzdy pro 4 současné zaměstnankyně sdružení – účastnice výše zmíněného kurzu. Na
základě této skutečnosti je zahájena intenzivní činnost sdružení.
Vzhledem k tomu, že sdružení zatím nezískalo vlastní prostory, jsou využívány pro aktivity místnosti, zapůjčené partnery. V začátcích činnosti
sdružení vyšla vstříc předsedkyně Asociace Ruských spolků v ČR paní Mgr. Oksana Šmeralová.
Od září 2007 sdružení hostuje v multikulturním středisku CELSUZ Diecézní charity Brno, na tř. Kpt. Jaroše 9. Prostory jsou v rekonstruované
budově, s veškerým vybavením a sociálním zázemím. Sdružení zde má k dispozici každý čtvrtek časový prostor od 16.00 do 20.00 hodin.
V této době zde pravidelně probíhají pracovní porady zaměstnankyň sdružení, řeší se tu problémy, domlouvají projekty a akce sdružení.
Kromě toho je to prostor pro přednášky, besedy, kulaté stoly i další tvůrčí činnost. Zároveň se zde mohou zájemkyně o sdružení dozvědět
odpovědi na své otázky. Návštěvní hodiny byly stanoveny s ohledem na pracující ženy.
Sdružení provozuje webové stránky: www.zeny50.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a slouží jako hlavní informační kanál pro zájemkyně/ce o naši činnost.
K diskuzi o problematice žen kolem padesátého roku byl zřízen blog zeny50.blogspot.com.
Aktivity sdružení jsou pravidelně zveřejňovány v měsíčníku Program Brněnsko a v dalších tiskovinách.

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2007
SPORTOVNĚ-KULTURNÍ AKCE
Mezi první akce, určené pro širší veřejnost, patřil výlet do jižní části Moravského krasu. Do konce roku 2007 bylo uspořádáno celkem osm
kulturně-poznávacích akcí.
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VZDĚLÁVACÍ AKCE
19. listopadu jsme odstartovali – v rámci naplňování koncepce našeho sdružení – počítačový kurz pro úplné začátečnice s individuálním
přístupem lektorek. Učebnu s 6 počítači nám pronajala YMCA ve svých prostorách Ve Vaňkovce 1. Do kurzu se nahlásilo 5 žen. Délka kurzu
činí 10 pondělků, lekce je dvouhodinová.
Současně v době konání kurzu byla otevřena bezplatná poradna pro pomoc nezaměstnaným ženám 50+ při hledání práce pomocí internetu,
sepsání strukturovaného životopisu, motivačního dopisu apod.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
13. března se uskutečnila přednáška masérky Elišky Ostré, která ženy seznámila s různými druhy masáží, jejich účinky a vhodností pro konkrétní potíže.
24. dubna proběhlo první setkání s názvem „Kam nás vedou naše činy“ (aneb „To jsem to dopracovala...“). Členka sdružení JUDr. Monika
Dostálová velice otevřeně a upřímně seznámila přítomné se svojí životní cestou, stereotypními vzory chování, kterým podléhají mnohé ženy
a které mohou vyústit až k závažné chorobě.
22. května proběhla druhá beseda s názvem „Kam nás vedou naše činy“.
5. června vizážistka paní Libuše Bendová zasvětila ženy do tajů barev a stylů v oblékání.
Soubor přednášek v Knihovně Jiřího Mahena
1. října se konala přednáška s názvem „V padesáti život nekončí“ – přednášející kosmetička a vizážistka Dana Nekvapilová.
2. října se ženy v přednášce JUDr. Moniky Dostálové s názvem „O nemocech trochu jinak“ dozvěděly více o životních stereotypech, které
mohou stát za vážným onemocněním.
9. října navázala JUDr. Monika Dostálová tématicky na své předchozí přednášky. Již samotný název „Jsem z tebe nemocná“ dával tušit, že
řeč bude o vlivu vztahů na kvalitu našeho života.
16. října se uskutečnila přednáška vizážistky Dany Nekvapilové „Harmonická zralá krása“ (aneb hledání harmonie mezi postavou a oděvem).
1. listopadu se konala, tentokrát již ve středisku CELSUZ, přednáška JUDr. Moniky Dostálové s následnou besedou na téma „Svůj život máme
ve svých rukou!“
8. listopadu se s účastnicemi podělila zakládající členka sdružení, paní Táňa Nedvědová, o zkušenost, že i po padesátce je možné se vydat
za něčím novým, naplňujícím. Nalezení svého vztahu ke keramice osvětlila v besedě s názvem „Okouzlená hlínou“.
22. listopadu byla uspořádána přednáška Mgr. Libuše Mičolové na téma „Co nám daly sudičky – aneb Co všechno ovlivňuje náš život“.
6. prosince Eliška Ostrá ve své přednášce „Masáže – jedna z cest za zdravím“ seznámila ženy s tím, jak masáže přispívají k regeneraci fyzických i psychických sil.
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BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ
Velice hodnotné bylo navázání spolupráce s kanceláří Brno–Zdravé město a účast na Brněnských dnech pro zdraví, které proběhly od 28. září
do 7. října 2007. Sdružení Ženy50 se zúčastnilo několika akcemi:
29. září sdružení oživilo Pochod všech generací novinkou – otiskem stopy účastníků Pochodu do symbolické pamětní „Knihy pochodu“.
V Knihovně Jiřího Mahena proběhly v rámci Brněnských dnů pro zdraví následující přednášky:
1. října se konala přednáška s názvem „V padesáti život nekončí“ – kosmetička a vizážistka Dana Nekvapilová.
2. října se ženy v přednášce JUDr. Moniky Dostálové s názvem „O nemocech trochu jinak“ dozvěděly více o životních stereotypech, které
mohou stát za vážným onemocněním.
6. října o. s. Ženy50 přijalo účast na akci občanského sdružení Smrk „Cvičíme, tančíme, zpíváme, povídáme pod smrkem“.
Odpoledne 6. října proběhl samostatný programem v Lužánkách – „Zdravě a hravě i po 50“.
Akce, pořádané o. s. Ženy50 v rámci Brněnských dnů pro zdraví, prezentovala předsedkyně sdružení Ing. Jana Jarušková v Českém rozhlase.

KURZ TCHAJ-ŤI
S velkým zájmem se setkal tříměsíční kurz tchaj–i, vedený členkou sdružení Mgr. Věrou Janákovou, v Kulturním centru Slévárna ve Vaňkovce.
Přihlásilo se 29 zájemkyň/ců.

AKCE S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM SMRK
Byla navázána spolupráce s o. s. Smrk a uspořádány společné akce:
23. června přijalo sdružení pozvání do Přírodní zahrady u smrku na Den zdraví a pohody. Proběhlo zde cvičení za doprovodu hudby, výstava
mandal Ivy Tapi Synákové a během vysypávání mandaly z přírodních barevných písků dostala příležitost členka sdružení Ženy50 – Věra Janáková, aby přítomné uvedla do cvičení tchaj-i, kterému se věnuje již šestým rokem.
Další setkání v Přírodní zahradě u smrku se konala 18. července, 8. srpna a 29. srpna.
V neděli 16. prosince se členky sdružení zúčastnily předvánočního setkání se zpěvy koled.

BRNĚNSKÁ ŽENSKÁ PLATFORMA
Dne 23. dubna se představitelky o. s. Ženy50 – Ing. Jana Jarušková a Alena Jurnečková – zúčastnily schůzky neformálního sdružení nestátních neziskových organizací, zabývajících se ženskou problematikou, s pracovním názvem „Brněnská ženská platforma“. Občanské sdružení
Ženy50 se stalo oﬁciálně členem této platformy, jejímž cílem je sjednotit síly jednotlivých sdružení při prosazování aktivit směřujících k zlepšení
života žen v Jihomoravském kraji.
24. října uspořádala Brněnská ženská platforma v Knihovně Jiřího Mahena „Miniveletrh ženskoprávních iniciativ a neziskových organizací
z Brna“, na kterém se prezentovalo i občanské sdružení Ženy50.
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Roční výročí svého vzniku sdružení oslavilo v sobotu 24. listopadu módní přehlídkou „Hrátky s postavou aneb Jak na to vyzrát“, ve spolupráci
s módním salonem EVI‘S STYLE a s partnerskou organizací – Asociací Ruských spolků v ČR. A protože cílem akce bylo i pobavit, vystoupil
v programu ruský soubor „SUDARUŠKA“, který se v roce 2007 stal laureátem Mezinárodního festivalu ve Strážnici.

KONFERENCE
14. září – mezinárodní konference „Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů“, konaná v Praze; připravilo
o.s. Fórum 50 %.
17. října – závěrečná konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny, konaná v Brně.
25. října – Perspektiva žen na trhu práce; pořadatelé: Gender Studies, Heindrich-Böll-Stiftung a Sí mateřských center.
7. listopadu – konference „Seberealizace žen aneb Naplňte si své sny“, konaná v Ostravě.
4. prosince – konference „Nové perspektivy Evropského sociálního fondu v ČR“.
5. prosince – slavnostní setkání k vyhodnocení 13. ročníku Brněnských dnů pro zdraví.

SEMINÁŘE
Od prosince se Ing. Jana Jarušková a Mgr. Věra Janáková účastní vzdělávacího cyklu 5 seminářů „Ženská práva jsou lidská práva“, pořádaného NEzávislým Sociálně Ekologickým HNUTÍM – NESEHNUTÍ Brno.

STUDENTSKÉ STÁŽE
V roce 2007 vykonávala ve sdružení 14denní praxi studentka FSS MU Brno.

PODANÉ PROJEKTY
V roce 2007 podalo občanské sdružení Ženy50 žádosti o dotaci na tyto projekty:
• projekt „Pracujeme profesionálně“ – žádost o podporu z Globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů (vyhlašovatel: NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti)
• projekt „Hovory žen 50+“ – přihlášený do Otevřeného grantového kola 2007 vyhlášeného Nadačním fondem Slovak-Czech Women’s Fund
Projekty nebyly podpořeny.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
O činnosti sdružení Ženy50 byl informován Magistrát města Brna i Jihomoravský kraj.
Občanské sdružení Ženy50 spolupracuje s následujícími organizacemi:
Asociace Ruských spolků v ČR, Euronest, KJM, o. s. Vaňkovka, YMCA, CELSUZ, o. s. Smrk
Sdružení je v kontaktu s o.s. Vesna, Nesehnutí, MAPM a dalšími organizacemi.
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4. KONCEPCE ROZVOJE O. S. ŽENY50
Výhledovým cílem občanského sdružení Ženy50 je vytvořit v městě Brně denní „Centrum Ženy50“ (dále jen Centrum). Činnost tohoto Centra
bude rozvíjena v několika oblastech:
1) OCHRANA CÍLOVÉ SKUPINY ŽEN 50+ PŘED SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Tato oblast je klíčová pro práci Centra. Občanské sdružení Ženy50 je speciálně zaměřeno na snížení důsledků osamocení, které přináší dané
věkové období žen, případně diskriminace z důvodu věku a pohlaví.
Centrum poskytuje ze sociálního hlediska:
• zázemí pro setkávání se,
• nacházení nových kontaktů,
• knihy, denní tisk, časopisy,
• společně provozované aktivity,
• plánování kulturních a sportovních volnočasových aktivit,
• organizování společných poznávacích výletů a zájezdů,
• partnerskou spolupráci s dalšími nestátními neziskovými organizacemi z ČR i zahraničí,
• přednášky, besedy, kulaté stoly naplňující tématicky motto sdružení „harmonická zralá žena“,
• posilování aktivního přístupu k životu – zvyšování sebedůvěry, sebehodnocení, sebevědomí,
• debaty na téma genderových stereotypů,
• přístup na Internet – využití nových komunikačních technologií.
2) POMOC ŽENÁM CÍLOVÉ SKUPINY V NEZAMĚSTNANOSTI
Diskriminace na trhu práce z důvodu věku je nový fenomén, který současná střední generace nezná, dokonce ani přeneseně, ze zkušenosti
svých rodičů. Nemá tudíž zažity stereotypy chování v této situaci. Kromě toho v minulém režimu byly časté změny zaměstnavatele negativně
hodnoceny jako ﬂuktuace, pozitivně byl naopak oceňován dlouhodobý vztah k jednomu zaměstnavateli. Proto je pro starší ženy výrazně
stresující nutnost častěji měnit zaměstnání při jeho ztrátě, ve valné většině nezaviněné špatnou prací, ale zánikem nebo reorganizací podniku.
Zahraniční ﬁrmy, přicházející do ČR, dávají přednost mladým zaměstnancům, kteří lépe ovládají jazyky i práci na PC, umožňují jim se dále
vzdělávat a tak zvětšují propast mezi nimi a starší generací. Bohužel i české ﬁrmy a státní úřady dávají v poslední době přednost mladým
pracovníkům s tím, že zkušenosti minulých dob jsou nepoužitelné v době dnešní, přičemž zapomínají, že některé životní zkušenosti jsou
nezávislé na systému, na době a jsou často nezastupitelné. U žen 50+ se pak spojuje tato diskriminace, související s věkem, ještě navíc
s diskriminací spojenou s pohlavím. Centrum jim dá pocit, že patří do skupiny osob, řešících stejné problémy, a nejsou tedy v této situaci
osamoceny.
CENTRUM POSKYTUJE POMOC NEZAMĚSTNANÝM ŽENÁM CÍLOVÉ SKUPINY V NĚKOLIKA PODOBÁCH
Možnost jednorázově, či opakovaně získat potřebnou informaci ohledně volných pracovních míst za přispění pracovnice Centra:
• Pomoc při vyhledání vhodného zaměstnání na internetu
• Zařazení do databází uchazečů o zaměstnání na příslušných webech
• Napsání e-mailu jako odezvu na nabídku zaměstnání
• Vytvoření strukturovaného životopisu
• Sepsání žádosti o přijetí do zaměstnání
• Co je potřeba vyřídit pro zahájení samostatného podnikání jako OSVČ
Dobrovolná činnost v rámci Centra:
• Dobrovolnická činnosti v rámci Centra zabrání nezaměstnaným ženám upadnout do nečinnosti, apatie a deprese s následkem
propadu do sociální exkluze, útěkem do nemoci nebo skutečným onemocněním. Pracovní činnost v rámci Centra směřuje klientka
k získání zaměstnání pro sebe, případně, pokud disponuje znalostmi – např. prací na počítači, uměním vyhledat informace na
internetu, povědomím o podmínkách pro samostatné podnikání jako OSVČ – může poskytovat potřebné informace i dalším
klientkám Centra. Touto činností pro druhé si udržuje pocit potřebnosti a sebevědomí.
• Žena se může angažovat rovněž v oblasti volno-časových aktivit, a už jako účastník, případně pomocnice s organizací.
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Pracovní úvazek v Centru
• V rámci Centra budou vytvořena 2 pracovní místa, která budou sloužit nezaměstnaným ženám cílové skupiny. Pracovní místo
bude poskytováno ženě na zkrácený úvazek na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu si žena upevní pracovní návyky, zvýší si sebevědomí, zlepší ﬁnanční situaci, díky nabytému platu, a v rámci práce si bude intenzívně hledat stálé pracovní uplatnění.
• Pracovní místo bude sestávat převážně z administrativní práce. Pravidelnou prací s PC, který je často nad ﬁnanční možnosti
nezaměstnané závislé na podpoře, bude získávat a zlepšovat potřebnou počítačovou gramotnost. Zvládnutí textového editoru
(Word), práce s programy Internet Explorer, Outlook Express, Excel apod. určitě ovlivní šanci ženy na uplatnění na pracovním trhu.
Centrum pro svou práci využívá externího psychologa – pro rady ženám, které jsou vážně ohroženy propadem do deprese, případně
řeší další sociálně-psychické problémy související s jejich životní situací.
Centrum spolupracuje i s externím právním poradcem, který poskytuje právní pomoc např. v případě, že nezaměstnaná čelí otevřené
diskriminaci z důvodu příslušností k ženskému pohlaví a z důvodu věku.
Pomoc při vyhledávání a prosazování jiných možností pracovního úvazku. Mnohé ženy starší padesáti let by rády využily, např. ze
zdravotních důvodů, možnost práce na částečný úvazek. Bohužel tuto variantu pracovního uplatnění podniky nabízejí jen zřídka.
Legislativní opatření umožňující ﬂexibilní nastavení pracovního úvazku jsou poměrně rozsáhle upravena Zákoníkem práce, ale
nejsou v praxi příliš často využívána. Podle údajů sdružení Aperio má ČR v porovnání s dalšímu zeměmi velmi nízký podíl osob
pracujících na zkrácený úvazek (8,3% žen, 2,3% mužů), často uplatňována není ani ﬂexibilní pracovní doba a možnost práce
s nepravidelnou či nerovnoměrnou pracovní dobou nejsou téměř známy. Výjimečně je v praxi využíváno možnosti sdílení
pracovního místa. Variantu práce z domova uvádí 13 % zaměstnavatelů.
3) ZLEPŠENÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ŽEN 50+
Podle informace ministerstva informatiky z března 2005 má pouze 38% domácností u nás k dispozici počítač. Můžeme se právem domnívat, že u starších obyvatel bude toto procento ještě nižší. Nedostatek počítačové gramotnosti je často důvodem, proč starší osoby nemohou najít práci ve svém oboru nebo i cíleně hledají práci pouze tam, kde se PC gramotnost nevyžaduje, a tím si zužují své šance. Další
významnou činností Centra je umožnit ženám, které se dosud s počítačem nesetkaly, zvládnout jeho základní obsluhu a pomoci těm, které
tyto znalosti již mají, rozšířit jejich dovednosti. Všechny pak budou moci počítač použít při aktivitách v souvislosti s hledáním zaměstnání,
právního poradenství, informací ohledně nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
Přestože existují internetové kavárny a přístup na web je klientům umožněn většinou i v knihovnách, ženy cílové skupiny těchto služeb
využijí jen výjimečně, protože počítač pro ně není takovou samozřejmostí, jako pro současnou mladou generaci. Většinou se k němu staví
rozpačitě, bojí se něco zmáčknout, neví, jak reagovat, pokud počítač vypíše neočekávané hlášení, mají strach, aby něco nezkazily apod.
V Centru bude k dispozici těmto ženám stálá pracovnice, která jim ochotně poradí, několikrát trpělivě vysvětlí postup, takže se nebudou
dostávat do situace, kdy mladší člověk něco bleskurychle namačká na klávesnici v domnění, že „to přece ovládá každý, je to naprosto
jasné...“. Otrlejší žena se možná jednou zeptá znovu, ale pak již ji většinou pocit trapnosti, že nezvládá to, co je pro mladé samozřejmostí,
odradí natolik, že na výpočetní techniku nadlouho zanevře. A přitom většinou stačí jen málo! Přiblížit počítačovou terminologii chápaní
starších žen, trochu trpělivosti, povzbuzení... Bez počítačové gramotnosti se starší generace ocitá čím dál více na vedlejší koleji, co se týče
různorodých informací, a už je to obyčejné vyhledání vlakového spojení, předpovědi počasí, zjištění úředních hodin, získání informací ze
sociálního zabezpečení..., až po možnost požádat o ﬁnanční podporu z fondů EU, což bez znalostí práce na PC nelze. Nehledě na to, že
mnohé instituce zavádějí (a bude to čím dál výraznější) s klienty, při vyřizování jednotlivých záležitostí, styk přes internet.
Aktivity
• PC kurzy.
• Individuální poradenství s ovládáním běžně používaných programů.
• Internetová kavárna.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽENY50
• tisk letáků a brožurek informujících o sdružení Ženy50, jeho aktivitách i otázkách, týkajících se žen 50+ obecně
• navazování spolupráce s dalšími ženskými organizacemi v rámci České republiky i v zahraničí
• kontakt a spolupráce s výraznými ženskými osobnostmi
• kurzy Tchaj-t’i
• kurzy zdravotního cvičení
• sebepoznávací semináře
• semináře s vizážistkou
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5. EKONOMICKÉ ÚDAJE
EKONOMICKÉ ÚDAJE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽENY50 ZA ROK 2007
Celkem v Kč
Příjmy celkem
Z toho

593 671,00 Kč
Ze státního rozpočtu
Z grantových řízení a dalších subjektů

Z darů

Drobné dary jednotlivců
Členské dary

Z vlastních příjmů

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje)

368 550,00 Kč
1 840,00 Kč
132 000,00 Kč

Členské příspěvky a dotace

2 700,00 Kč

Vlastní činnost

32 450,00 Kč

Úroky

31,00 Kč

Půjčka

56 100,00 Kč

Výdaje celkem
Z toho

0,00 Kč

593 671,00 Kč
Osobní náklady celkem

500 217,00 Kč

Materiálové náklady

3 430,50 Kč

Služby

20 412,00 Kč

Trička s logem

1 889,00 Kč

Ostatní poplatky

2 528,00 Kč

Jiné náklady

65 194,50 Kč
0,00 Kč

FINANČNÍ DARY A DOTACE
Činnost sdružení svými dary umožnily:
– Alena Jurnečková
35.000,- Kč
– Mgr. Věra Janáková
34.000,- Kč
– Ing. Jana Jarušková
34.000,- Kč
– Ing. Věra Pakostová
29.000,- Kč
Za reklamu ﬁrmy EZAMONT Group, a. s. na pořádaných akcích v r. 2007 sdružení obdrželo 20.000,- Kč.
Dále nás ﬁnančně, materiální výpomocí, dobrovolnickou činností a morálně podpořili:
Janák DESIGN, tiskárna Voštěp, s. r. o., AC Brno, Bc. Petr Jarušek, Ing. Pavel Pakosta, JUDr. Monika Dostálová, Táňa Nedvědová, Jiří Hladůvka, Dana Nekvapilová, Eliška Ostrá, Mgr. Libuše Mičolová, Libuše Bendová
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6. ZÁVĚR A VÝHLED DO BUDOUCNA
SWOT ANALÝZA O. S. ŽENY50
Silné stránky

Slabé stránky

Kreativní a iniciativní kolektiv

Malá zkušenost zaměstnankyň s prací v NNO

Dobrá znalost IT zaměstnankyněmi

Krátká doba činnosti

Osobní zkušenosti s problematikou žen 50+

Nezkušenost v oblasti fundraisingu

Ochota zaměstnankyň sdružení vzdělávat se a přijímat
nové informace a podněty i z jiných zemí

Nedostatečná propagace sdružení

Využití moderních informačních technologií pro PR
a publikování informací o činnosti sdružení

Strategické a ﬁnanční plánování

Vzrůst členské základny ze 3 zakládajících členů na 25
v r. 2007
Příležitosti

Ohrožení

Vysoký potenciál žen, které by mohly být aktivitami
sdružení osloveny

Nedostatek ﬁnancí k udržení činnosti sdružení

Spolupráce s ostatními organizacemi, které se věnují
ženám

Neexistence vlastních prostor k rozvíjení činnosti sdružení

Spolupráce s MMB a JMK

Nechu žen 50+ měnit životní stereotypy a zapojit se do
činnosti sdružení

Možnost získání dotace z ESF v období 2007–2013
Příliv informací ze zahraničí, které ukáží ženám 50+
cestu k aktivnímu přístupu k životu, získání sebevědomí,
sebeúcty, prosazení se.

Občanské sdružení Ženy50 v roce 2007 perspektivně rozvinulo svoji činnost. Rozšířilo svoji členskou základnu, ve sdružení začaly pracovat
4 zaměstnankyně, proběhly desítky úspěšných akcí. Byla navázána partnerská spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, budovány
kontakty s Magistrátem města Brna i Jihomoravským krajem.
Zaměstnankyně sdružení se zúčastnily několika vnitrostátních i mezinárodních konferencí, které jim přinesly cenné podněty a navázání
nových vztahů.
Byly podány 2 projekty s žádostí o finanční dotaci. Průběžně jsou studovány informace o získání grantů ze strukturálních fondů EU
v rámci nadcházejícího programovacího období 2007–2013. Započaly práce na projektech, kterými se sdružení chce ucházet o dotace
z Evropské unie.
Činnost sdružení bude i nadále rozvíjena, prohlubována a zkvalitňována. Zaměří se na konkrétnější spolupráci s Jihomoravským krajem
a Magistrátem města Brna. Sdružení se opět přihlásí s akcemi pro ženy50+ do projektu Brněnské dny pro zdraví.
Budou provedeny další kroky k získání vlastních prostor a k zahájení nastíněné koncepce budování Centra Ženy50.

Děkujeme i našim partnerům za vstřícnost. Bez jejich přispění by činnost sdružení nemohla probíhat v té šíři, v které se v roce 2007 uskutečnila. Děkujeme speciálně: Firmě EURONEST, Asociací Ruských spolků v ČR, Středisku pro lidi sociálně znevýhodněné CELSUZ, Občanskému
sdružení Vaňkovka, Organizaci YMCA, Knihovně Jiřího Mahena, Občanskému sdružení Smrk. Za cenné rady, informace a morální podporu
děkujeme sdružení NESEHNUTÍ, Moravské asociaci podnikatelek a manažerek (MAPM), sdružení VESNA.
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Občanské sdružení Ženy50
603 00 Brno, Výstavní 26
Telefon: 728 74 04 49
e-mail: info@zeny50.cz
www.zeny50.cz

V roce 2008 vydalo Občanské sdružení Ženy50
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