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                                                               Nadace Žena v roce 2015 

 
 

Slovo předsedkyně správní rady 
 

 

Rok 2015 byl pro nadaci završením její patnáctileté činnosti. Za toto období bylo na základě 

udělených grantů za téměř 4 mil. Kč realizováno 248 projektů na 58 vyhlášených témat. Finanční 

prostředky získávala nadace především vydáváním kuchařek sestavených z receptů členek ČSŽ. 

Podíváme-li se na jednotlivá pětiletí, pak v prvním, v letech 2000 – 2005 bylo nejvíce projektů 

realizováno se zaměřením na životní styl rodin, rozvoj osobnosti ženy, rovné šance. Druhé pětiletí a 

s ním i hodnocení desetileté činnosti nadace vyvrcholilo veřejnou nadační akcí s vyhlášením ankety 

„Česká žena“. Tento titul získala ředitelka Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Jana Česká. 

Projekty třetího pětiletí se týkaly především problémů stárnutí populace, rodiny a domácího násilí. 

Vyhlašovaná témata byla rozšiřována i s ohledem na celospolečenské dění jako např. v souvislosti 

se vstupem České republiky do Evropské unie, volbami do zastupitelstev, Parlamentu a Senátu ČR 

nebo přijetí nového Občanského zákoníku. Každoročně bylo vyhlašováno i jedno téma týkající se 

péče o zdraví. Nezapomíná se ani na významné mezníky v rámci vlastní organizace a zřizovatele 

nadace, kterým je Český svaz žen. 

 

Správní rada Nadace Žena spolu se svým zřizovatelem trvale hledá cesty k získávání finančních 

prostředků na činnost nejen z vlastních zdrojů. Svoji činnost pro širokou veřejnost prezentuje na 

webových stránkách Českého svazu žen, svého zřizovatele www.csz.cz, na vlastních stránkách 

www.nadacežena.cz  i ve vydávaném zpravodaji Žena třetího tisíciletí. 

 

Nadace Žena byla zřízena dnem 14. 8. 2000. Zakládací listina a zápis do Nadačního rejstříku je od 

7. 10. 2009 na Krajském soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň ( oddíl N, vložka 96 ). 

Nadační jistina činí 500 tisíc korun. Cílem nadace je ochrana lidských práv a podpora ženských 

práv. 
 

 

 
 

 

 

 

                                               Poděkování a výzva Nadace Žena  
 

 

 

Nadace Žena je otevřena všem ženským organizacím a sdružením v České republice. Děkuje svému 

zřizovateli, Českému svazu žen, za základní vklad pro vytvoření nadačního jistiny a za dosud 

poskytované finanční dotace. Poděkování patří i členkám a organizacím ČSŽ za jejich finanční 

příspěvek pro naplňování grantové politiky nadace. Nadace vítá všechny finanční dárce, kterým 

nejsou ženská práva lhostejná a ženu vidí jako rovnocenného partnera. Tak tomu bylo i v tomto 

roce, kdy regionální pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny v Plzni, poskytla finanční dotaci na 

projekt Jak správně užívat léčivé přípravky a do budoucna nabídla spolupráci. 

Číslo účtu Nadace Žena vedeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a, 

Praha 1 je 6739009/2700. 

 
 

 

http://www.csz.cz/
http://www.nadacežena.cz/
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                                                                     Struktura Nadace Žena  
 

 

 

Struktura Nadace Žena 
 

 

Správní rada nadace pracovala ve složení: 

 

Předsedkyně správní rady:  Jiřina Radová, Vejprnice 

Místopředsedkyně:              Karla Skuhrová, Praha 

                                              

Členky:                               Jana Hoffmannová, Ruda nad Moravou  

                                            Květa Rybárová, Ústí nad Labem 

                                            Eva Drncová, Holoubkov 

                                            Miroslava Olšáková, Dolní Datyně 

 

 

Dozorčí rada nadace pracovala ve složení: 

 

Předsedkyně dozorčí rady:  Jaroslava Tikovská, Praha-Újezd nad Lesy 

Místopředsedkyně:              Květa Barešová, Kněževes 

Členka:                                Zuzana Chalupová, Chýňava  

 

 

 

Sídlo nadace:                      Nadace Žena 

                                             Sladkovského 28 

                                             326 00 Plzeň 

  

                                           

Další možnosti pro korespondenci: 

 

Český svaz žen 

Ostrovského 253/3 

150 00  Praha - Smíchov 

 

IČO: 26193337 

Číslo účtu: 6739009/2700 

 

E- mail:  info@csz.cz 

ekonomika@csz.cz 

www.csz.cz 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@csz.cz
mailto:ekonomika@csz.cz
http://www.csz.cz/
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                                                                                 Činnost Nadace Žena v roce 2015 
 

 

 

Správní rada se sešla v roce 2015 podle stanoveného plánu v lednu, kdy hodnotila realizované 

projekty z roku 2014 a posoudila žádosti o projekty na rok 2015.  Zářiové jednání bylo zaměřeno na 

vyhlášení témat projektů v roce 2016 a zajištění prezentace nadace k 15. výročí činnosti při 

podzimním zasedání ÚS ČSŽ. Trvalým úkolem každé členy správní rady NŽ je propagace nadační 

činnosti, získávání dárců, hledání nových cest pro nadační aktivity spolu s náměty na témata 

projektů. 

 

Témata pro rok 2015 k předložení projektů: 

1. Záchrana pro život ( základy první pomoci ). 

2. Domácí násilí ( děti, senioři, ženy, muži ). 

3. Jak správně užívat léčivé přípravky. 

4. Naplňování rovných příležitostí žen a mužů. 

 

Celkem bylo nadaci pro rok 2015 v řádném termínu zasláno 14 projektů v celkové výši grantové 

podpory 387 338,- Kč. Převaha projektů byla zaměřena na Záchrana pro život (základy první 

pomoci). Schváleno bylo 12 projektů s nadační dotací ve výši 120 000,-Kč.      

 

ORŽ Prostějov a KRŽ Olomouc                                                   s dotací ve výši 12 000,- Kč      

ORŽ Plzeň - sever                                                                                                   14 200,- Kč 

KRŽ České Budějovice                                                                                           16 000,- Kč            

KRŽ a ORŽ Hradec Králové a ORŽ Trutnov                                                         10 000,- Kč 

ZO Chrudim                                                                                                              3 500,- Kč             

ZO Kladno                                                                                                                 7 200,- Kč 

Rodiče a děti Kadaně                                                                                                 4 000,- Kč 

Komunitní centrum pro rodinu Brtnice                                                                      9 000,- Kč 

ZO Hynčice                                                                                                                7 500.-Kč    

ORŽ Kutná Hora                                                                                                      10 600,-Kč 

KRŽ Ústí nad Labem                                                                                               16 000,-Kč 

ORŽ Chomutov                                                                                                        10 000,-Kč 

 

 

 Z došlých hodnotících zpráv o průběhu a naplnění cílů vyjímáme tyto projekty: 

 

Okresní rada žen Plzeň – sever realizovala svůj projekt v příjemném prostředí hotelu ILF v Praze 

a to ve dnech 9. – 11. října na téma Jak správně užívat léčivé přípravky. S ohledem na dané téma 

byla požádána regionální pobočka VZP o spolupráci, která spočívala nejen v samotné prezentaci 

nabídek VZP, výhod Klubu pevného zdraví i fondu prevence, ale i ve finanční podpoře celé akce. 

Poděkování bylo tlumočené zástupkyni VZP Mgr. Yvoně Majerové Štěpanyové.  Vystoupení 

PharmDr. Josefa Suchopára, a.s. INFOPHARM, v sobě zahrnovalo působení léčiva v organismu, 

možné reakce, vysvětlení role nápojů a stravy při užívání léčiv, možné duplicitě užívaných léčiv 

zejména v seniorském věku. Účastnice byly zástupkyní hlavního hygienika ČR MUDr. Jarmilou 

Rážovou seznámeny s přijatou strategií Zdraví 2020 a v ní uvedených dvou samostatných programů 

věnovaných stárnutí populace a duševnímu zdraví. Tyto programy rozvedla ve svém vystoupení 

MUDr. Tamara Tošnerová, vedoucí odborné ordinace pro poruchy paměti FN Královské 

Vinohrady. Třídenní program byl doplněn návštěvou prostor Senátu s komentovanou prohlídkou. 

Hodnocení projektu účastnicemi vyznělo jako velmi přínosné. 
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Krajská rada žen České Budějovice nazvala svůj projekt Seznámení se s postupy první pomoci 

a realizovala jej víkendovým seminářem a následnými besedami za účasti lektorů odborníků z řad 

lékařů a sester, kteří se věnují této činnosti i ve výchově studentů středních a vysokých škol. 

Teoretické přednášky byly doplněny praktickými ukázkami spolu s nácvikem jak správně první 

pomoc poskytovat v konkrétních případech. Díky realizované formě bylo v dané problematice 

proškoleno146 členek ČSŽ. 

 

Základní organizace ČSŽ Chrudim oslovila projektem Záchrana pro život nejen své členky, ale 

i veřejnost. Projekt se uskutečnil ve Spolkovém domě v Chrudimi a byl veden vzdělávací institucí 

SINEA s akreditací MPSV. Školitel Bc. Aleš Vosáhlo, srozumitelnou formou a zkušenostmi z práce 

v rychlé záchranné službě provedl účastnice teoretickými i praktickými znalostmi první pomoci. Na 

figuríně byla prováděna nepřímá srdeční masáž, ukázáno jak správně přenášet raněné i jak používat 

defibrilátor. V teoretické části byla probrána komunikace se záchrannou službou a další opatření do 

jejího příjezdu. Na základě ohlasu zúčastněných budou navazovat další aktivity základní organizace 

ČSŽ Chrudim. 

 

Základní organizace ČSŽ Kladno – Švermov se věnovala tématu Domácí násilí a rozdělila jej do 

tří částí. První část se uskutečnila v lednu za účasti 68 žen, kdy přednášející Mgr. Lavická 

z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, se věnovala v úvodu hlavním znakům 

domácího násilí a následně se zaměřila na seniory a jejich vydírání vlastní rodinou. Druhá část 

projektu proběhla v dubnu se zástupci Městské policie Kladno s účastí 71 žen. Zde se hovořilo o 

konkrétních formách domácího násilí, vydírání i okrádání a návodem, jak postupovat v konkrétních 

případech. Třetí část, za účasti 70 žen byla zaměřena na matky s dětmi v tíživé situaci. 

Přednášejícím byl ředitel Azylového domu Kladno Ing. Kohlík. Projekt byl dle hodnocení velkým 

přínosem a bude doporučen i dalším organizacím ČSŽ v kraji. 
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 Z                Zpráva o hospodaření Nadace Žena za rok 2015 
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