Programová orientace Českého svazu žen
na období let 2013 – 2017
Programová orientace Českého svazu žen pro období let 2013 – 2017 představuje vytýčení
priority a hlavních cílů, kterých chce organizace v tomto volebním období dosáhnout a jež by
měly vést k jejímu co nejkvalitnějšímu a komplexnímu rozvoji, upevnění pozice na veřejnosti
a posílení působnosti pro naplňování lidských práv a demokracie, tak jak k tomu byla
v historii vedena. Tímto přístupem hodlá ČSŽ být plnoprávným partnerem státní správy a
samosprávy na všech úrovních.
Prioritou se stane vytvoření poradních orgánů (odborně zaměřených komisí či pracovních
skupin) z členské základny; tento přístup tak umožní využít odborných znalostí a zkušeností
těch členek, které budou mít zájem podílet se na naplňování programové orientace.
Český svaz žen se v novém volebním období v letech 2013-2017 stane dynamickou
neziskovou organizací, schopnou reagovat na vývoj ve společnosti.
Programová orientace ČSŽ vychází ze základních dokumentů přijatých mezinárodním
ženským hnutím včetně dokumentů, k nimž se přihlásila Česká republika.

Hlavní programové cíle ČSŽ
I.
Oblast společenská – postavení ženy ve společnosti / rovné příležitosti
- Odstranění existujících přežitků v chápání rolí mužů a žen ve společnosti a v rodině ve
smyslu jejich zrovnoprávnění (vč.přesahu do oblasti mediální)
- Prosazení a uplatnění ženy v systému společnosti a v rozhodovacích procesech

II.
Oblast pracovní – profesní uplatnění žen
- Podpora žen na trhu práce, v hospodářských a řídících strukturách
- Zlepšení pozice žen ve společnosti s využitím institucionálních mechanismů
- Ovlivňování genderového/rovného rozpočtování jako nástroje k vytváření rovných
příležitostí

III.
Oblast sociální a zdravotní
- Zvýšení podílu žen v péči o zdraví, včetně reprodukčních práv
- Sledování dodržování všech práv žen, dětí a rodin v souladu s přijatými právními normami
- Prosazování důstojného a plnohodnotného života v reakci na změny v sociální politice státu
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IV.
Oblast kulturní a vzdělávací

- Rozvíjení kulturních a vzdělávacích programů podporujících duševní i fyzickou aktivitu žen
- Udržování tradic
- Vnímání pozice a role ženy multimediálními médii s posílením genderové rovnosti, rozvoj
informačních a komunikačních technologií a jejich využívání ženami

V.
Životní prostředí
- Prosazování ochrany ekosystémů
- Podpora a rozvoj programů zaměřených na ochranu životního prostředí

Český svaz žen bude uvedené cíle prosazovat a naplňovat na všech úrovních, kdy:

Ústředí bude:
- prosazovat zájmy a názory členek ČSŽ u státní správy, Parlamentu, Senátu a v dalších
institucích ve spolupráci s poradními orgány pro jednotlivé oblasti
- podílet se na monitorování postavení žen ve společnost
- prohlubovat kontakty se státními institucemi a sdělovacími prostředky a jejich
prostřednictvím se zasazovat o systematické řešení ženské otázky včetně prosazování
vzniku Evropského institutu rovných příležitostí se sídlem v ČR
- podporovat rozšiřování státního mechanismu pro ženské otázky
- metodicky vést, řídit a koordinovat činnost organizace
- informovat veřejnost o činnosti ČSŽ a problematice žen a vydávat zpravodaj ČSŽ Žena
třetího tisíciletí, popř. vyvíjet další publikační činnost, aktualizovat www.csz.cz
s umožněním propojení na stránky všech organizačních článků
- rozvíjet mezinárodní činnost, získávat a přejímat zkušenosti z mezinárodního ženského
hnutí a ženských organizací v jednotlivých zemích
- pořádat celostátní setkání, semináře a konference
- vyvíjet aktivity v sociální oblasti

Krajské organizace budou:
- metodicky vést a koordinovat činnost ORŽ
- zajišťovat kontakty s krajskými orgány, institucemi a sdělovacími prostředky
- zapojovat se do projektů vyhlašovaných kraji
- vyvíjet poradenskou a informační činnost
- vyvíjet činnost v sociální oblasti
- vydávat krajské zpravodaje
- pořádat společné a výměnné akce společenského a vzdělávacího charakteru
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Okresní organizace budou:
- zajišťovat součinnost se základními organizacemi
- aktivizovat členskou základnu
- informovat o možnostech poradenství
- spolupracovat s regionálními institucemi, médii
- zabezpečovat kontakt mezi základními organizacemi a krajem
- pořádat společenské a vzdělávací akce
- vydávat dle možností okresní zpravodaj

Základní organizace budou:
- vyvíjet zájmovou činnost a aktivity pro členky i veřejnost
- prosazovat genderovou rovnost ve společnosti
- získávat nové členky
- spolupracovat s místními organizacemi, správními a samosprávními orgány
- zviditelňovat svoji činnost mezi občany s využitím sdělovacích prostředků obcí
- podílet se na činnostech na komunitní úrovni
- podporovat obslužnost a rozvoj služeb v obcích.

Na všech úrovních
- vycházet ve všech aktivitách z potřeb a zájmů členek
- realizovat přijatý program
- hospodařit odpovědně s majetkem ve prospěch organizace
- získávat finanční prostředky na činnost ze všech dostupných zdrojů.
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