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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:
Adresa kanceláře:

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, Raiffeisen Bank 5500
předsedkyně sdružení Ing. Jana Jarušková
Anenská 10, 602 00 Brno

Výbor sdružení:		
Ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení
Mgr. Věra Janáková – místopředsedkyně sdružení
Ing. Věra Pakostová – členka výboru
Lída Frišaufová – členka výboru
Zaměstnankyně sdružení:
Ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení (od ledna do konce září pracovala ve sdružení pouze na DPP, od 1. října 2010 jako zaměstnankyně)
Mgr. Věra Janáková – místopředsedkyně sdružení (od ledna do konce března pracovala
ve sdružení pouze na DPP, od 1. dubna 2010 jako zaměstnankyně)
Dobrovolnice
Hana Strejčková
Dagmar Vaňurová
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2. z naší činnosti

 Přednášky, besedy
V rámci projektu „Stárneme aktivně“ byl realizován cyklus přednášek a besed zaměřený
na rozšíření vědomostí, komunikačních dovedností, rozvoj osobnosti, zdravý životní styl,
získání praktických vědomostí ohledně financí, funkčního prádla, důchodů, vlastní bezpečnosti apod. Byly zavedeny i hodiny pod názvem HZP, které poskytovaly ženám větší
možnost poznat se navzájem při různých hříčkách, trénovat svůj mozek, zamyslet se nad
nadneseným tématem, zkoumat svoji osobnost atd. Přednášek se zúčastnilo 227 osob.
4. února 2010 – Zdravý životní styl – MUDr. Pavla Vokřínková
11. února 2010 – Vlídná asertivita – JUDr. Monika Dostálová
18. února 2010 – Naše komunikace – JUDr. Monika Dostálová
25. února 2010 – Partner jménem peníze – peníze a charisma – Mgr. Oksana Šmeralová
4. března 2010 – Zdravá strava – Mgr. Michaela Hýsková
11. března 2010 – Aby záda nebolela – Blanka Kovaříková
18. března 2010 – Techniky dobré paměti – Mgr. Miroslava Dohnalová, Ing. Zbyněk Dohnal
25. března 2010 – Partner jménem peníze – peníze a poslání – Mgr. Oksana Šmeralová
1. dubna 2010 – Kardiovaskulární choroby – MUDr. Pavla Vokřínková
8. dubna 2010 – SOS radí: poznejte svá práva – Gerta Mazalová
15. dubna 2010 – HZP – hry, zábava, poučení – Věra Janáková + Jana Jarušková
22. dubna 2010 – Komunikací ke zdraví – JUDr. Monika Dostálová
29. dubna 2010 – Partner jménem peníze – peníze a desatero – Mgr. Oksana Šmeralová
13. května 2010 – Pozitivní myšlení – Mgr. Kristýna Hrichová
27. května 2010 – Partner jménem peníze – peníze a sex – Mgr. Oksana Šmeralová
30. září 2010 – Prevence proti krádežím a jiným nešvarům – nprap. M. Gruška
7. října 2010 – Prevence a léčení osteoporózy – Prof. MUDr. Miloslav Janovec, DrSc.
14. října 2010 – I. Komunikace v rodině – rodiče – JUDr. Monika Dostálová
21. října 2010 – Co nevíte o důchodech – JUDr. Maršálková Vl.
4. listopadu 2010 – Není prádlo jako prádlo – Ing. Věra Pakostová
11. listopadu 2010 – Psychika zralého věku – MUDr. Pavla Vokřínková
18. listopadu 2010 – Člověče, nestresuj se! – Mgr. Kristýna Hrichová
25. listopadu 2010 – HZP – hry, zábava, poučení – Ing. Jana Jarušková
2. prosince 2010 – Akupresura a její využití v praxi – RNDr. Ludmila Lejsková
9. prosince 2010 – Posezení se studenty Masarykovy univerzity – Marek Dostál
a Alexandra Mateásková
16. prosince 2010 – II. Komunikace v rodině, rodiče a děti – JUDr. Monika Dostálová

 Semináře, kurzy
16. ledna 2010 – Seminář grafiky na PC – Ing. Jana Jarušková
(sobota: 9.00–14.00 hod. na Anenské 10)
20. února 2010 – Zralá krása, seminář s vizážistkou – Dana Nekvapilová
(sobota: 9.00–15.00 hod. na Anenské 10

4
6. března 2010 – HZP (Hry, Zábava, Poučení) – Jarušková, Janáková
(sobota: 9.00–13.00 hod. na Anenské 10)
24. března 2010 – Seminář grafiky na PC – Ing. Jana Jarušková
(středa: 12.30–15.30 hod. na Anenské 10)
21. září 2010 – zahájen kurz angličtiny; vždy od 15.30 do 17.00 hod. – 16 lekcí
29. září 2010 – zahájen Trénink paměti; vždy od 14.45 do 15.45 hod. – 10 lekcí

 PC kurzy
Ženy50+ hledají nové zaměstnání velmi obtížně. Jednou z příčin je i nízká počítačová gramotnost této věkové skupiny. Počítačová gramotnost je přitom čím dál více důležitá nejen
proto, že je prakticky nutná při hledání téměř každého zaměstnání, ale stále více institucí
a úřadů komunikuje se svými zákazníky právě přes Internet. Navíc díky internetové poště
a dalším moderním způsobům komunikace přes počítač (ICQ, Skype) může žena být více
ve styku se svými dětmi a vnoučaty, kteří již psanou korespondenci prakticky nepoužívají.
Přestože různé společnosti nabízejí počítačové kurzy, cítí mnohé ženy 50+ zábrany, které
jim brání v jejich absolvování.
Ženy uvítaly možnost účastnit se výuky v malém kolektivu (max. 5 účastnic), ve společnosti
stejně starých kolegyň, navíc vyučující (na každém kurzu asistovaly 2 lektorky) byly v jejich
věku. Během tohoto jsme poskytly vzdělání 67 účastníkům.
V rámci kurzů byly ženy učeny nebát se práce na počítači, zasvěceny do principů operačního systému Windows, zvládly základy práce v textovém editoru, naučily se vyhledat
informace na Internetu, obsluhu elektronické pošty a dalšímu.
Kurzy pro začátečnice a mírně pokročilé probíhaly v prostorách sdružení na Anenské 10
v Brně, jednou týdně ve dvouhodinových lekcích, celková délka kurzu činila 20 hodin.
Byly otevřeny i kurzy grafiky na počítači. Ženy se učily upravovat v programu GIMP digitální
fotografie, vytvářet koláže, blahopřání k narozeninám, svátku apod. Kurzy probíhaly jednou
týdně, délka lekce 1,5 hod. Celková doba výuky v 10 lekcích činila 15 hodin.
Nově byl v roce 2010 otevřen kurz PowerPointu, v délce 5 lekcí po 1,5 hod, celkem 7,5
hod.
Kromě počítačových kurzů se uskutečnily i dva semináře, zaměřené na prohloubení znalostí nabytých k kurzu grafiky. Zúčastnilo se jich celkem 10 osob.

 Cvičení tchai-ti
Cvičení Tchai-ťi je zaměřené na práci s vnitřní energií, podobně jako v józe. Má význam pro
své léčebné účinky spojení pohybů s dýcháním. Pomáhá u většiny tzv. civilizačních chorob.
Obsahem kurzu je výuka základní sestavy Jang 24, rozhýbání a uvolňování kloubů, účinná
cvičení na protažení šlach a svalů, nenásilné posilování všech svalů, koordinace pohybů,
umění vnímání vnitřní energie a uvolnění se.
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Pod vedením lektorky Mgr. Věry Janákové proběhla v roce 2010 dva 3měsíční kurzy a jedna ukázková hodina tchai-ti v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
Kurzy absolvovalo 37 osob, ukázkové hodiny se zúčastnilo cca 30 osob.

 Zdravotní cvičení
Proběhlo dvakrát vždy o víkendech, pod vedením cvičitelky zdravotní tělovýchovy Ing. Drahomíry Maťové. Ve 4hodinovém bloku se zájemkyně seznámily se zásadami zdravotního
cvičení a vyzkoušely si je ve cvičebních hodinách zaměřených na pohybové ústrojí.
Drahomíra Maťová má rovněž svoji rubriku na webu sdružení, kde jsou rozpracována jednotlivá cvičení, lehce zvládnutelná i v domácím prostředí, jsou zde i cviky na protažení
na pracovišti. Cvičení absolvovalo 27 osob.

 Relaxační sobota – Lázně Jupiter
18. prosince 2010 jsme na pozvání majitelky navštívily brněnské Lázně Jupiter. Exkurze se
zúčastnilo12 žen.

 Sportovní a poznávací akce
Velké oblibě se těší sportovně poznávací akce organizované sdružením Ženy50. Ženy,
ale i muži, se podívají na místa, která mnohdy neznají, dozví se od organizátora dané akce
spoustu novinek, důležitá je i okolnost poznání nových lidí, seznámení se mezi sebou navzájem. Akce probíhají ve veselém, spontánním duchu.
Realizovaly jsme:
sobota 17. dubna 2010 - „Do Moravského Krumlova za velkolepým dílem Alfonse Muchy“
– průvodkyně Dagmar Svobodová
sobota 26.června 2010 – sjezd Moravy z Vnorov do Rohatce na raftech a kánoi
neděle 8. srpna 2010 – sjezd Moravy z Vnorov do Rohatce na raftech
sobota 2. října 2010 – Náměšť nad Oslavou – výstava Táni Nedvědové Stromy, prohlídka
zámku, výstava uměleckého kováře P. Tasovského
sobota 9. října 2010 – Zelená Hora a Muzeum knihy – průvodce Marek Dostál
pondělí 18. října 2010 – Dámská volenka - výstava na Špilberku – provázela kurátorka
výstavy PhDr. Ludmila Růženecká
Sportovně poznávacích výletů se zúčastnilo 84 osob.

 Konference, workshopy, semináře, kterých jsme se zúčastnily
4. února 2010 – 9.30–15.30 hod. workshop „NNO a fondy Evropské unie“ – organizovala
Asociace NNO a Ministerstvo pro místní rozvoj, přítomni i zástupci JMK; Ve Vaňkovce 1
(zúčastnila se J. Jarušková a V. Janáková)
5. března 2010 – 10.00–16.30 Seminář „Aby byl fundraising úspěšný“ – Ing. Marek Šedivý, Bc. Hana Prchalová; pořádaly Neziskovky.cz (zúčastnila se Jana Jarušková a Věra
Pakostová); konalo se v Brně
30. března 2010 – 10.00–16.00 hod. Seminář „Budování značky neziskové organizace“ –
Roman Spáčil, Marek Šedivý; pořádaly Neziskovky.cz (zúčastnila se Jana Jarušková a Věra
Janáková); konalo se v Praze
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7. dubna 2010 – konference „Zdraví pro naše město“ (zúčastnila se Věra Janáková)
8.–11. dubna 2010 – „Udržitelný aktivismus pro české a slovenské ženské aktivistky“;
Modřice, Brno, pořádala nadace SLOVAK-CZECH WOMEN‘s FUND (zúčastnila se Jana
Jarušková)
16. dubna 2010 – akreditovaný seminář „Jak správně prezentovat“ – Mgr. Irena Zedková
(zúčastnila se Věra Janáková)
19. dubna 2010, 16.00–18.00 hod. – prezentace NNO – organizovala Kávéeska – Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2 (prezentovaly nás Věra Pakostová, Dáša
Vaňurová a Hana Strejčková)
21. dubna 2010, 15.00–18.00 hod. – Emoční inteligence a komunikace pro ženy, přednášela Rostya Gordon Smith – pořádala Regionální hospodářská komora v areálu BVV,
(zúčastnily se Věra Pakostová, Dáša Vaňurová a Hana Strejčková)
12. května 2010 – tréninkový workshop u společnosti Neziskovky.cz, o.p.s. „Mediální trénink“ – absolvovala Věra Janáková; lektoři Štěpánka Duchková, Kateřina Jurigová a Marek
Šedivý
26. května 2010 – Partnerství neziskových organizací (česko-rakouská strana); pořádala
Asociace nestátních neziskových organizací JMK; prezentaci za o.s. Ženy50 přednesla
Věra Janáková
8. října 2010 – seminář Komunikační a prezentační techniky, tvorba profesionální image
– doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc., pořádalo Národní centrum regionů; zúčastnila se
Jana Jarušková
21.–26. listopadu – Kurz pro certifikované trenéry paměti II. zúčastnila se Věra Janáková

 Úhel pohledu
Uzávěrka fotosoutěže proběhla 31. března 2010. Fotosoutěže se zúčastnilo 30 soutěžících, celkem poslali přes 115 snímků. Porota vybrala těchto 5 nejlepších:
5. místo – Venigerová Martina, (S životem o závod) Praha
4. místo – Kurťáková Michaela (Holky cvičí) Brno
3. místo – Venigerová Martina, (Nápověda) Praha
2. místo – Černáková Diana, (Babička) Bratislava
1. místo – Durdík Jiří, (Čtenářka) Praha
16. září 2010 v 17.00 hod. se uskutečnila vernisáž výstavy Úhel pohledu v Knihovně Jiřího
Mahena, za účasti Mgr. Draholové z Kanceláře Brno-Zdravé město a MUDr. Rychnovského – 1. náměstka primátora města Brna. Za IDIF byl pan Mádr, za sponzory Mgr. Oksana
Šmeralová. Výstava probíhala do 30. září 2010.

 Koncert ke Dni matek s vyhodnocením fotosoutěže Úhel pohledu
Koncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 ženám, jako projev úcty, ocenění, poděkování. Proběhl na Údolní 39 v Brně, ve Velkém sále v budově Kanceláře veřejného ochránce
práv 9. května 2010 od 19.00 hod. Po přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže.
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 Recyklační módní šou
20. listopadu 2010 – Ve Vaňkovce 1, Kulturní centrum Slévárna
Z nepotřebných kousků oblečení členek a sympatizantek sdružení byly sestaveny modely,
které předvedly členky sdružení v tzv. recyklační MÓDNÍ ŠOU. Je přece škoda nechat
ležet ladem oblečení, které se „srazilo“ nebo už nás jednoduše nebaví, protože je okoukané a zbytečně nám zabírá místo ve skříni. Na závěr přehlídky se vše za symbolickou cenu
prodávalo. Co se neprodalo, bylo věnováno Charitě. Výtěžek z prodeje byl určen ve prospěch o. s. Ženy50. Akce se konala ke 4. výročí založení sdružení, v sobotu 20. listopadu,
v Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1. Moderovala Věra Pakostová a Tibor Szabó.

 Bulletin Ženy 50+
Zahájily jsme vydávání elektronického časopisu pod názvem Bulletin Ženy 50+. Rozhodly
jsme se jej vydávat po zralé úvaze. Již nějakou dobu jsme řešily ve sdružení účelné předávání informací směrem k členkám, ale i směrem k veřejnosti. Doufáme, že časopis poskytne informační servis všem, kterým naše problematika není lhostejná. Podařilo se nám dát
dohromady tým schopných nadšených žen, které mají nápady a dokáží zpracovat témata,
která ženy v našem věku zajímají, a to bez nároku na honorář.
1. číslo vyšlo v září
2. číslo vyšlo v prosinci

 Brněnské dny pro zdraví
I letos jsme se aktivně zapojily do projektu Kanceláře Brno-Zdravé město. V rámci této
kampaně jsme 24. září 2010 uspořádaly akci V padesáti život nekončí... na Anenské 10.
Připraveny byly průběžné kulaté stoly – trénink paměti, zdravý životní styl, psychologie
50+. Ve Vaňkovce pak proběhla ukázková hodina cvičení tchai-ti.

 Propagace sdružení
Webová prezentace
Významnou roli v propagaci občanského sdružení Ženy50 a jeho aktivit hrají webové stránky www.zeny50.cz, které si zaměstnankyně sdružení samy vytvořily a nadále udržují a aktualizují. V letošním roce web změnil svoji image.

Vystupování v rozhlase a televizi
Český rozhlas Brno
22. března 2010 (14.30–15.00 hod.) Jana Jarušková a Věra Janáková hosty v Rendezvous Marcely Antošové
23. září 2010 (11.00–12.00 hod.) Jana Jarušková v Apetytu s paní Zuzanou Ledererovou
(v rámci Brněnských dnů pro zdraví)
Ostravská televize
18. ledna 2010 (natáčení v kanceláři na Anenské o sdružení) Věra Janáková a Jana Jarušková
3. března 2010, vysílání v pořadu ČT2 Hledám práci (18.30 hod.)
BTV – Brněnská televize
23. března, natáčení v kanceláři na Anenské
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24. března, Vlna z Brna – vystoupení Věry Janákové ohledně fotosoutěže Úhel pohledu
a propagace o.s. Ženy50
17. září, Vlna z Brna – vystoupení Ing. Jany Jaruškové společně s paní Mgr. Ivanou Draholovou – propagace Brněnských dnů pro zdraví + sdružení Ženy50

 Tisk
Průběžně byly zveřejňovány informace o akcích v Programu Brněnsko, KAMu, zpravodajích
městských částí, v Metropolitanu i denním tisku.

 Stáže
V době od 25. ledna 2010 do 12. března 2010 absolvovala v našem sdružení Kateřina
Fridrichová praktickou část rekvalifikace programu pořádaného společností MARLIN, s. r. o.
Společnost je akreditovaným vzdělávacím zařízením s oprávněním provádět rekvalifikace
dle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
V létě a na podzim 2010 byl u nás na praxi student FSS MU, obor genderová studia Marek
Dostál.
3. Dotace na činnost

 Podané projekty
Projekt „Padesátka – nové obzory“
Grantový fond Poštovní spořitelny – vyhlašovatel Nadace VIA
Podporu jsme nezískaly.
Projekt V padesáti život nekončí...aneb aktivně i po padesátce
ESF, Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Výzva číslo: 56
Podporu jsme nezískaly.
Projekt „Úhel pohledu – fotosoutěž“
Ministerstvo kultury ČR, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2010/2011
Projekt „Koncert ke Dni matek“
MMB, odbor kultury
Projekt „PC kurzy pro věk 50+“
MMB, odbor zdraví
Projekt „Pomáháme ženám 50+“
Cena Nadace ERSTE
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 Získané dotace
Nadační fond Slovak-Czech Women‘s Fund
projekt „Posílení stability o.s. Ženy50“
Cílem projektu bylo zlepšit strategické plánování občanského sdružení Ženy50, včetně finančního hospodaření, absolvováním seminářů prohloubit znalosti zaměstnankyň a dobrovolnic sdružení v oblasti PR, fundraisingu, komunikace s partnery i klienty, vytvoření nových
propagačních materiálů, změna webových stránek a oslovení alespoň 50ti potencionálních
sponzorů na základě nových poznatků.
Projekt se stal důležitým mezníkem ve směřování o.s. Ženy50. Přínosné byly kurzy, kterých se díky projektu mohly zúčastnit manažerky organizace i dobrovolnice, ale zásadním
se stalo výjezdní třídenní zasedání, na kterém dělal facilitátora Ing. Marek Šedivý z Neziskovky.cz, nyní prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Zasedání se
zúčastnilo 10 osob – členky Výboru sdružení, řadové členky, podnikatelka a dva muži jako
oponenti. Jeden z nich byl student Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který
absolvoval v dané době ve sdružení Ženy50 stáž. Díky odbornému vedení facilitátora celá
skupina zcela otevřeně, konstruktivně, se snahou co nejvíce sdružení prospět, hodnotila
stávající situaci a přemýšlela nad řešením do budoucna. Zamýšleli jsme se nad tím, co
o.s. Ženy50 přináší společnosti, nad posláním, vizí, jedinečností a hodnotami organizace,
jak zlepšit její image, rozebírali jsme cílovou skupinu a její potřeby, provedli SWOT analýzu a ve skupinkách pracovali nad strategickými cíli v jednotlivých oblastech s výhledem
do roku 2013. Z výstupu tohoto setkání vznikl strategický plán i nová image sdružení, která
byla následně promítnuta do webových stránek sdružení i propagačních materiálů. Na podzim roku 2010 byli dle plánu osloveni potenciální sponzoři.
Projekt byl přínosným hlavně pro vedení sdružení, díky možnosti rozšířit si znalosti absolvováním kurzů z různých oblastí i získáním dalších informací a zpětné vazby na pracovním
setkání v Kramolíně. Všechny tyto znalosti a poznatky byly a ještě budou uplatňovány v práci pro sdružení, což by se mělo příznivě odrazit při oslovování dalších klientek i partnerů
z řad firem i státních institucí.

Jihomoravský kraj
projekt „Stárneme aktivně“
Realizovaný projekt volně navazoval na projekty z roku 2008 a 2009 „Pomáháme ženám
50+“, které rovněž dotoval Jihomoravský kraj.
Projekt znovu potvrdil, že věková skupina žen 50+ potřebuje obdobná sdružení jako je o.s.
Ženy50. Na počítačové kurzy i další akce dojíždějí ženy i z okolí Brna. Z četných e-mailů
a telefonátů vyplývá, že podobné aktivity, jako pořádáme, by ženy uvítaly i v jiných místech naší republiky. Obzvlášť potěšující je, že naši aktivity si všímají i mladí lidé a přihlašují
do kurzů své rodiče.
Přednášky a besedy rovněž upoutaly pozornost žen 50+. S postupným zviditelňováním
sdružení Ženy50 je o ně stále větší zájem. Zaměřili jsme se na zdravý životní styl, sebepoznávání, vztahové otázky, relaxační techniky, rehabilitaci, ale i na informace o důchodech,
z oblasti finanční a práva spotřebitelů.
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Projekt hodnotíme velice kladně, doufáme, že v roce 2011 dosáhneme na dotace v takovém rozsahu, aby činnost sdružení mohla nadále probíhat, rozšiřovat svůj dopad i oblasti
působnosti.
Ministerstvo kultury
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2010
projekt „Úhel pohledu – fotosoutěž“
Statutární město Brno – Odbor kultury
projekt „Úhel pohledu – fotosoutěž a výstava“
Statutární město Brno – Odbor kultury
projekt „K poctě matek – koncert“
Statutární město Brno – Odbor zdraví
projekt „Aktivně do dalších let“
3. Členství v organizacích
V roce 2010 jsme se stali členy
AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací
Rady seniorů ČR

Občanské sdružení Ženy50 v roce 2010 perspektivně rozvinulo svoji činnost. Rozšířilo
svoji členskou základnu – přes 200 aktivních členek a sympatizantek. Ve sdružení pracovaly 2 zaměstnankyně a dvě dobrovolnice. Proběhly desítky úspěšných akcí. Byla navázána
partnerská spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, prohlubovány kontakty s Magistrátem města Brna i Jihomoravským krajem.
Děkujeme našim partnerům za vstřícnost, cenné rady a morální podporu. Bez jejich
přispění by činnost sdružení nemohla probíhat v takové šíři, v jaké se v letošním roce
uskutečnila. Děkujeme speciálně: Mgr. Oksaně Šmeralové, Občanskému sdružení Vaňkovka, Knihovně Jiřího Mahena, partnerům v projektu Úhel pohledu – Institutu digitální
fotografie, Českému rozhlasu Brno, kosmetické firmě Matis Paris, spisovatelce Simoně
Monyové, keramičce Táni Nedvědové a členům nezávislé poroty Mgr. Ivaně Draholové,
Ing. Libuši Nivnické, Vítu Mádrovi, uměleckému fotografovi a Janu Janákovi, grafikovi.
Za finanční podporu děkujeme Marii Kábelové, Božence Kotulánové
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4. Ekonomické údaje
Ekonomické údaje občanského sdružení Ženy50 za rok 2010			
		
Celkem v Kč
Příjmy celkem

578 693,00 Kč

JMK – projekt Stárneme aktivně

100 000,00 Kč

MK – projekt Fotosoutěž

5 000,00 Kč

MMB – Odbor zdraví

10 000,00 Kč

          – Odbor kultury

20 000,00 Kč

SCWF – projekt Posílení stability o.s. Ženy50

99 400,00 Kč

Z darů

31 650,00 Kč

Vlastní příjmy

Členské příspěvky

17 675,00 Kč

Dotace z Úřadu práce

57 000,00 Kč

Vlastní činnost

235 065,00 Kč

Ostatní výnosy

2 886,00 Kč

Úroky
Výdaje celkem
Z toho

509 306,00 Kč
Osobní náklady celkem
Materiálové náklady

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje)

17,00 Kč

245 269,00 Kč
16 301,00 Kč

Služby

214 890,00 Kč

Spotřeba energie

22 835,00 Kč

Ostatní poplatky

500,00 Kč

Ostatní náklady

7 726,00 Kč

Bankovní poplatky

1 785,00 Kč
69 387,00 Kč

Občanské sdružení Ženy50
603 00 Brno, Výstavní 26, Telefon: 728 74 04 49, e-mail: info@zeny50.cz
www.zeny50.cz

V roce 2011 vydalo občanské sdružení Ženy50

