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 úVodní SloVo předSedkyně 

Důvěra, odvaha, kreativita. Důvěra v sebe sama, odvaha něco změnit, vyzkoušet něco nového, být kreativní. 
Vlastnosti, které rozhodně nejsou vrozené, jednou dané, ale můžeme na nich stále pracovat – přesto, nebo 
právě proto, že je nám padesát pryč. 

Důvěra, kterou v nás vkládají ostatní, se odvíjí od důvěry, kterou v sebe máme my sami. Těžko přesvědčíme 
potencionálního zaměstnavatele, aby důvěřoval v naše schopnosti, pokud v ně nevěříme my. 

Bez odvahy vyzkoušet něco nového nikdy nezjistíme, jestli bychom danou věc zvládli. Třeba se nám vše ne-
povede podle našich představ, ale nebudeme si později vyčítat, že jsme to nezkusili.

A kreativitu můžeme rozvíjet i při „obyčejných“ každodenních činnostech. Udělat změnu, vybočit z vyjetých 
kolejí, improvizovat, nelpět na stereotypech. Být kreativní i v myšlení, neustrnout na opakujících se myšlen-
kových pochodech, přemýšlet, vnímat svět v jeho vývoji, podívat se na stejné problémy nezatíženýma očima, 
z jiného úhlu.

Občanské sdružení Ženy50 se snaží v těchto oblastech ženy povzbuzovat. Zvyšovat jejich sebevědomí zlepše-
ním počítačové gramotnosti, přednáškami, besedami, semináři. Mám radost, pokud obdržím krásnou koláž, 
kterou žena vytvořila na základě dovedností získaných na kurzu zaměřeném na práci v grafickém programu 
GIMP. Zvládnutí obsluhy počítače, případně nového programu, přináší nejen lepší vyhlídky na získání za-
městnání, ale zároveň i téma na diskuzi s dětmi a vnoučaty v oblasti, kde jsme dosud vstupovali na tenký led.
Žena, která i v padesáti letech touží poznávat něco nového, dokáže se podívat kolem sebe dychtivýma, zvída-
výma očima, důvěřuje sobě, důvěřuje životu. Je aktivní, odvážná, kreativní. Takové by nás jistě rády viděly naše 
děti a takové se můžeme pokusit být my samy. 
Držím nám v tom palce. 

Jana Jarušková
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 1. IdentIfIkační údaje organIzace 

Název organizace:	 	 Ženy50,	o.	s.

Organizační forma:		 občanské	sdružení

IČ: 	 	 	 270	48	047	

DIČ: 	 	 	 CZ27048047

Adresa:

Obec: 	 	 	 Brno	

Kód obce:		 	 010006	

PSČ: 	 	 	 603	00

Ulice: 	 	 	 Výstavní	č.	p.	118,	č.	o.	26

Telefon:		 	 	 728	740	449	

E-mail:		 	 	 info@zeny50.cz	

www stránky: 	 www.zeny50.cz

Datum a čís. registrace:	 21.	11.	2006;	VS/1-1/65743/06-R	

	 	 	 u	Ministerstva	vnitra	ČR

Číslo účtu, banka:	 	 2632777001/5500,	Raiffeisen	bank,

	 	 	 a.	s.,	pobočka	Brno

Statutární zástupce:	 předsedkyně	sdružení

	 	 	 Ing.	Jana	Jarušková

Výbor sdružení:  
Ing.	Jana	Jarušková	–	předsedkyně	sdružení	(zaměstnankyně	sdružení)

Mgr.	Věra	Janáková	–	místopředsedkyně	sdružení	(zaměstnankyně	sdružení)

Ing.	Věra	Pakostová	–	tajemnice	sdružení	
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 2. poSlání a cíl organIzace  

Cílovou	skupinou,	na	kterou	je	zaměřena	činnost	občanského	sdružení	Ženy50,	 jsou	ženy	kolem	padesá-
tého	roku	a	starší.	

Posláním	občanského	sdružení	Ženy50	je	přispívat	svou	činností	
•	k	sociální	integraci	žen	50+	do	společnosti
•	k	aktivní	přípravě	žen	50+	na	stárnutí
•	k	proměně	žen	50+	v	aktivní,	sebevědomé,	zdravé,	harmonické,	zralé	osobnosti
•	k	prosazování	rovných	příležitostí	a	odbourávání	genderových	stereotypů

Cílem	je	pomoc	a	podpora	ženám,	postiženým	a	ohroženým	sociálním	vyloučením,	hledat	a	nalézat	výcho-
diska	k	 řešení	problémů	daných	věkem	a	 životem	v	 sociálně	 znevýhodněném	prostředí.	Přispívat	 k	 lepší	
zaměstnanosti	a	zaměstnatelnosti	cílové	skupiny.

  3. Hodnocení čInnoStI o.S. Ženy50 V roce 2009 

Do	roku	2009	vstupovalo	sdružení	se	72	členkami	a	členy,	na	konci	roku	2009	již	to	bylo	108	osob.

Činnost	sdružení	probíhala	a	odvíjela	se	z	kanceláře	na	Anenské	10,	kde	probíhaly	PC	kurzy,	přednášky,	
besedy,	semináře.	

Záštitu	nad	činností	sdružení	v	roce	2009	převzal	hejtman	Jihomoravského	kraje	Mgr.	Michal	Hašek.

Přednášky, besedy  
15.	ledna	2009		Gender, feminismus a rovné příležitosti	–	Mgr.	Martina	Kampichler,	Bc.	Martina	Hynková
29.	ledna	2009		Gender a internet	–	Mgr.	Anna	Ševčíková
5.	února	2009		SOS radí: Poznejte svá práva –	Gerta	Mazalová	+	spolupracovníci
12.	února	2009		Evropská unie a rovné příležitosti žen a mužů	–	Mgr.	Martina	Kampichler		
19.	února	2009		Mají ženy i muži na trhu práce stejné šance? –	Bc.	Martina	Hynková
26.	února	2009		Gender a rodina: otázka domácích prací –	Mgr.	Jana	Dvořáčková
5.	března	2009		Čtyři dohody I	–	JUDr.	Monika	Dostálová
12.	března	2009		Životní období člověka –	Mgr.	Kristýna	Hrichová
19.	března	2009	 	Pečovatelská otcovství, aktivní otcové, měnící se muži a genderové vztahy v rodině 
i v širších souvislostech	–	PhDr.	Iva	Šmídová,	Ph.D.	
26.	března	2009	Just relax! aneb ochutnávka relaxačních technik	–	Mgr.	Kristýna	Hrichová
2.	dubna	2009		Čtyři dohody II	–	JUDr.	Monika	Dostálová
16.	dubna	2009		Nebojte se Internetu!	–	Ing.	Jana	Jarušková
23.	dubna	2009		Seznámení s Nordic Walkingem	–	Daniel	Kotas	a	Eva	Suchánková
24.	září	2009		Průvodce zdravotnictvím – SOS radí –	Renata	Nováková,	Petra	Němcová
1.	října	2009		Feng šuej pro lásku a partnerství –	Julia	Burová	a	Marina	Kopecká
8.	října	2009		Partner jménem peníze	–	Mgr.	Oksana	Šmeralová
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15.	října	2009		Já už jsem taková I.	–	JUDr.	Monika	Dostálová
22.	října	2009		Co nevíte o důchodech...		–	JUDr.	Vl.	Maršálková
29.	října	2009	 Jak funguje velení v našem těle / aneb chvála odpočinku	–	MUDr.	Pavla	Vokřínková
5.	listopadu	2009		Bolesti zad – jak na ně	–	Vítězslava	Handlová
12.	listopadu	2009		Já už jsem taková II. –	JUDr.	Monika	Dostálová	
19.	listopadu	2009		Manželství v 50	–	Mgr.	Kristýna	Hrichová
26.	listopadu	2009	 Běhat se dá i po padesátce	–	Eva	Cupalová
3.	prosince	2009		Dá se kreativita natrénovat?	–	Mgr.	Kristýna	Hrichová
10.	prosince	2009		Předvánoční posezení

HoVory žen     
17.	února	2009	–	deskové hry	–	připravila	Marie	Buršová
24.	února	2009	–	alternativní medicína –	vedla	JUDr.	Monika	Dostálová

semináře, kurzy    
17.	ledna	2009		Sebevědomá žena I	–	JUDr.	Monika	Dostálová
22.	ledna	2009		Seminář digitální fotografie –	Vít	Máder	(ateliér	IDIF)
21.	února	2009	 Sebevědomá žena II –	JUDr.	Monika	Dostálová
9.	dubna	2009		Trénink paměti, účinný nástroj k aktivizaci –	Mgr.	Věra	Janáková
25.	dubna	2009		Kurz Nordic Walkingu	–	Daniel	Kotas,	Eva	Suchánková
7.	listopadu	2009		Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje	–	Mgr.	Miroslava	Dohnalová

PočítačoVé kurzy
Kurzy	pro	začátečnice	a	pokročilé	probíhaly	 jednou	týdně	ve	dvouhodinových	lekcích,	grafika	na	počítači	
pak	jednou	týdně	v	délka	1,5	hodiny.	PC	kurzy	trvaly	20	hodin	a	grafika	15	hodin.
V	rámci	kurzů	byly	ženy	učeny	nebát	se	práce	na	počítači,	zasvěceny	do	principů	operačního	systému	Win-
dows,	zvládly	základy	práce	v	textovém	editoru,	získaly	povědomí	o	tabulkovém	procesoru,	naučily	se	vyhle-
dat	informace	na	Internetu,	obsluhu	elektronické	pošty	a	dalšímu.	Grafické	práce	se	ženy	učily	v	programu	
GIMP.	Kurzy	prošlo	celkem	65	žen	a	mužů.	
I. běh
2.	února	2009	•	17.30–19.30	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	pokročilé	(pondělí)
3.	února	2009	•	15.00–17.00	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(úterý)
4.	února	2009	•	10.00–12.00	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(středa	dopoledne)
4.	února	2009	•	16.30–18.30	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(středa	odpoledne)
5.	února	2009	•	15.30–17.00	hod.	zahájení	PC	kurzu	–	grafika	na	počítači	(čtvrtek	odpoledne)
II. běh
14.	dubna	2009	•	15.30–17.30	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(úterý)
15.	dubna	2009	•	10.30–12.00	hod.	zahájení	PC	kurzu	–	grafika	na	počítači	(středa	dopoledne)
15.	dubna	2009	•	17.30–19.30	hod.	zahájení	PC	kurzu	pro	pokročilé	(středa	odpoledne)
16.	dubna	2009	•	15.30–17.00	hod.	zahájení	PC	kurzu	–	grafika	na	počítači	(čtvrtek	odpoledne)
III. běh
5.	října	2009	•	17.00–19.00	hod.		zahájení	PC	kurzu	pro	pokročilé	(pondělí)
6.	října	2009	•	17.30–19.30	hod.		zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(úterý)
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7.	října	2009	•	11.00–12.30	hod.		zahájení	PC	kurzu	grafika	na	počítači	(středa	dopoledne)
7.	října	2009	•	16.30–18.30	hod.		zahájení	PC	kurzu	pro	začátečníky	(středa	odpoledne)
8.	října	2009	•	15.30–17.00	hod.		zahájení	PC	kurzu	grafika	na	počítači	(čtvrtek	dopoledne)

CVičení tCHai-ti   
4.	února	2009	•	zahájení	3měsíčního jarního kurzu tchai-ti	pro	začátečnice	a	pokročilé	(celkem	22	žen)
7.	října	2009	•	zahájení	3měsíčního podzimního kurzu tchai-ti	pro	začátečnice	a	pokročilé	(celkem	17	žen)

zdraVotní CVičení s	Ing.	Dájou	Maťovou	(sál	„Beruška“)			
•	So	4.	dubna	2009	14.00–18.00	hod.	•	Ne	5.	dubna	2009	10.00–14.00	hod.	
•	So	17.	října	2009	14.00–18.00	hod.	•	Ne	18.	října	2009	10.00–14.00	hod.

rozHlasoVé Vysílání    
Český rozhlas Brno
17.	února	2009	15.00–16.00	hod.	Rendez-vous s Josefem Veselým	(besedy	se	zúčastnila	Jana	Jarušková,	
Věra	Janáková	a	Monika	Dostálová)
30.	září	2009	11.00–12.00	hod.	Apetyt s Marcelou Antošovou	(besedy	se	zúčastnila	Jana	Jarušková	a	Věra	
Janáková;	v	rámci	Brněnských	dnů	pro	zdraví)

Český rozhlas 2 Praha
V	sobotu	12.	prosince	2009	byl	od	17.30	do	18.00	hod.	vysílán	v	Českém	rozhlase	2	–	Praha	v	cyklu	Dobrá 
vůle	dokument	o	sdružení	Ženy50,	nazvaný	Život	ještě	nekončí.	V	prostorách	sdružení	natáčela	pořad	19.	lis-
topadu	2009	v	průběhu	počítačových	kurzů	a	následné	přednášky	Jaroslava	Haladová.	Své	názory	pronesly,	
kromě	Jany	Jaruškové	a	Věry	Janákové	i	členky	sdružení.

teleVizní Vysílání   
24.	dubna	2009	Věra	Janáková	a	Jana	Jarušková	vystoupily	v pořadu Sama doma,	vysílaného	z	brněnského	
studia.
30.	září	2009	Věra	Janáková	a	Jana	Jarušková	vystoupily	v	předtočeném	pořadu	Brněnské	televize	(sídlo	
na	BVV)	–	vysílalo	se	2x.

konferenCe, besedy  
14.	dubna	2009	–	Mgr.	Věra	Janáková	byla	přizvána	za	sdružení	Ženy50	do	veřejné	debaty,	kterou	pořádal	
Respekt	institut	14.	dubna	od	17	hodin	na	olomoucké	Univerzitě	Palackého.	Tématem	bylo	stárnutí	evrop-
ské	populace	obecně,	posléze	se	diskutoval	současný	stav	v	České	republice,	 i	 formy	podpory	programů	
na	podporu	aktivního	stárnutí	a	zapojování	seniorů	do	společnosti	ze	strany	státu	a	Evropské	unie.	

fotosoutěž ÚHel PoHledu  
21.	dubna	2009	zasedala	na	Anenské	10	nezávislá	porota	ve	složení	Vít	Mádr,	Mgr.	Ivana	Draholová,	Ing.	Věra	
Pakostová	(od	ostatních	členů	poroty	–	Simony	Monyové,	Ing.	Libuše	Nivnické	a	Mgr.	Oksany	Šmeralové	–	
měli	k	dispozici	jejich	vyhodnocení	nejlepších	fotografií)	a	vybrali	5	snímků,	které	byly	oceněny	na	koncertu	
K	poctě	matek.	
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konCert k PoCtě matek   
Již	 tradiční	 koncert	 K	 poctě	 matek	 proběhl	 10.	 května	 2009	 v	 Barokním	 sále	 Moravské	 galerie	 v	 Brně.	
Na	koncertu	vystoupili:	soprán	–	Andrea	Priechodská,	trubka	–	Vlastimil	Bialas,	klavír	–	Petr	Kolař,	Cappella	
Polyphonica	Salesiana	pod	vedením	Jiřiny	Pleské.	Projekt	podpořily	firmy	Elezione	a	C	and	V	Brno.

Výroční členská sCHůze  
7.	dubna	2009	proběhla	výroční	členská	schůze,	která	mimo	jiné	schválila	nové	stanovy	sdružení.	
Členkami	Výboru	byly	jednomyslně	zvoleny	stávající	členky	Výboru:	Ing.	Jana	Jarušková,	Mgr.	Věra	Janáko-
vá,	Ing.	Věra	Pakostová	a	Alena	Jurnečková.
Nové	stanovy	byly	registrovány	Ministerstvem	vnitra	ČR	13.	května	2009.

Vesna	
12.	března	2009	získalo	občanské	sdružení	Ženy50	zvláštní	cenu	poroty	v	kategorii	Glazovaný	kachel	(sou-
těž	vyhlášená	Vesnou)	za	keramický	závěsný	mobil	Listy,	vytvořený	pod	vedením	Táni	Nedvědové.

zájezdy, Pobyty   
6.	června	2009	Vídeň	–	jednodenní	zájezd	linkovým	autobusem	do	Vídně,	průvodci	Eva	a	Fredi	Zügner
18.–19.	července	2009	–	víkendový pobyt u Dalešické přehrady
26.	července	2009	–	sjezd Moravy z Vnorov do Rohatce
15.–16.	srpna	2009	–	víkendový pobyt u Dalešické přehrady
5.	září	2009	–	sjezd Moravy z Vnorov do Rohatce

brněnské dny Pro zdraVí   
30.	září	2009	V padesáti život nekončí... – den otevřených dveří v	rámci	Brněnských	dnů	pro	zdraví;	pro-
bíhaly	zde	kulaté	stoly	moderované	JUDr.	Monikou	Dostálovou,	MUDr.	Pavlou	Vokřínkovou	a	Mgr.	Kristýnou	
Hrichovou.	Byl	vyhlášen	druhý	ročník	fotosoutěže	Úhel	pohledu.

studentská stáž  
Ivona	Darebníková,	studentka	FSS	MU,	obor	genderová	studia,	sociální	antropologie.

Podané Projekty  
 ESF
24.	února	2009	byl	odeslán	projekt	„Integrace žen 50+ na trh práce (Restart)“	v	rámci	OP	Lidské	zdroje	
a	zaměstnanost,	prioritní	osa	3	Sociální	integrace	a	rovné	příležitosti,	oblast	podpory	3.3	Integrace	sociálně	
vyloučených	skupin	na	trh	práce.	Projekt	nebyl	podpořen.
9.	září	2009	byl	odeslán	projekt	„Motivujeme ženy 50+ k sebevzdělávání“	v	rámci	OP	Lidské	zdroje	a	za-
městnanost,	prioritní	osa	2	Aktivní	politiky	trhu	práce,	oblast	podpory	2.1	Posílení	aktivních	politik	zaměstna-
nosti;	výzva	číslo	44.	Projekt	nebyl	podpořen.

 MPSV
Dotační	program	EY	2010	–	Evropského	roku	boje	s	chudobou	a	sociálním	vyloučením	Sociální	začleňování	
na	základě	vlastního	rozvoje	(listopad	2009).	Projekt	nebyl	podpořen.

7



 Ministerstvo kultury
Podpora	neprofesionálních	uměleckých	aktivit	v	roce	2010:	Úhel	pohledu	(listopad	2009).	

 JMK
Projekt	„Stárneme	aktivně“	(říjen	2009).	Získali	jsme	dotaci	60.000	Kč.

 MMB
Magistrát města Brna, Odbor kultury
Žádost	o	neinvestiční	dotaci	 na	projekt	 v	oblasti	 kultury	 z	 rozpočtu	 statutárního	města	Brna	–	právnická	
osoba,	dotace	typu	B	–	„Úhel	pohledu	–	fotosoutěž	a	výstava“	(říjen	2009).
Žádost	o	neinvestiční	dotaci	 na	projekt	 v	oblasti	 kultury	 z	 rozpočtu	 statutárního	města	Brna	–	právnická	
osoba,	dotace	typu	B	–	„Koncert	K	poctě	matek“	(říjen	2009).
Magistrát města Brna, Odbor zdraví
Žádost	o	finanční	dotaci	z	rozpočtu	města	Brna	na	rok	2010	–	právnická	osoba,	dotace	typu	B	–	„	Aktivně	
do	dalších	let“	(říjen	2009).

 Slovak-Czech Women´s Fund
20.	května	2009	odeslán	projekt	Posílení stability o. s. Ženy50.
16.	listopadu	2009	byl	znovu	podán	projekt	Posílení stability o. s. Ženy50.	Získali	jsme	dotaci	99.400,-	Kč.

 Nadace ČEZ
Projekt	„Uživatelem PC i po padesátce“	(říjen	2009).	Projekt	nebyl	podpořen.

členstVí V organizaCíCH  
Sdružení	Ženy50	se	stalo	v	září	2009	členem	Asociace	nestátních	neziskových	organizací	JMK.

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,	Vaňkovka,	kancelář	Brno-Zdravé	město	MMB,	Institut	digitální	fotografie.	
Sdružení	je	v	kontaktu	s	o.	s.	Vesna,	Nesehnutí,	MAPM	a	dalšími	organizacemi.

ProPagaCe		
Byly	vytištěny	programové letáčky,	které	sdružení	tiskne	2x	za	rok.	Dále	byl	vytištěn	leták k fotosoutěži Úhel 
pohledu.	Brněnský rozhlas vytvořil	k	této	soutěži	spot,	který	vysílal	v	průběhu	října	2009.	Informaci	o	soutěži	
uveřejnila	na	svých	webových	stránkách	společnost	IDIF,	která	je	odborných	garantem	fotosoutěže.	
Aktivity	sdružení	jsou	pravidelně	zveřejňovány	v	měsíčníku	Program	Brněnsko	a	v	dalších	tiskovinách.
Webové	stránky	www.zeny50.cz spravuje	Ing.	Jana	Jarušková.

finanční dary a dotaCe

Děkujeme	především	Jihomoravskému	kraji	za	finanční	podporu	projektu	Pomáháme	ženám	50+.
Sponzorsky nás podpořili: Janák	DESIGN,	tiskárna	Voštěp,	s.	r.	o.,	Elezione,	C	and	V	Brno
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Dále	nás	finančně,	materiální	výpomocí,	dobrovolnickou	činností	a	morálně	podpořili:
Mgr.	Petr	Jarušek,	Ing.	Věra	Pakostová,	Táňa	Nedvědová,	Jiří	Hladůvka	a	Božena	Kotulánová.	

Děkujeme	i	našim	partnerům	za	vstřícnost.	Bez	 jejich	přispění	by	činnost	sdružení	nemohla	probíhat	v	 té	
šíři,	v	které	se	v	roce	2009	uskutečnila.	Děkujeme	speciálně:	Mgr.	Ivaně	Draholové,	vedoucí	Kanceláře	Brno-
Zdravé	město	MMB,	Oksaně	Šmeralové,	Občanskému	sdružení	Vaňkovka,	Knihovně	Jiřího	Mahena.	Za	cen-
né	rady,	informace	a	morální	podporu	děkujeme	sdružení	NESEHNUTÍ	a	sdružení	VESNA.

 4. ekonomIcké údaje občanSkéHo SdruŽení Ženy50 za rok 2009 

Celkem v Kč

Příjmy celkem 258 983 Kč

Z toho JMK 60 000 Kč

Z darů Drobné dary jednotlivců 16 100  Kč

Z vlastních příjmů Členské příspěvky a dotace 10 650  Kč

Vlastní činnost 172 180  Kč

Úroky 53  Kč

Výdaje celkem 316 372 Kč

Z toho Osobní náklady celkem 154 084 Kč

Materiálové náklady 6 588  Kč

Služby 123 359  Kč

Spotřeba energie 24 901 Kč

Ostatní poplatky 1 400  Kč

Ostatní náklady
6 040  Kč

Hospodářský výsledek 
(Příjmy – Výdaje)

-57 389  Kč
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Občanské sdružení Ženy50

Výstavní 26, 603 00 Brno 

Kancelář – Anenská 10, 602 00 Brno  

Telefon: 543 212 700, 728 740 449

e-mail: info@zeny50.cz

V roce 2010 vydalo Občanské sdružení Ženy50


