Výroční zpráva

2002

„ V kulturním obratu směrem k podpoře života hrají jedinečnou a snad
i rozhodující roli v myšlení a konání ženy. Jejich úkolem je rozvinout
tzv.’nový feminismus’, který by byl schopen rozpoznat a vyjádřit
opravdovou podstatu ženství ve všech projevech života a společnosti.”
Jan Pavel II.,Evangelium vitae
Vážené členky a členové, milí přátelé a příznivci UKŽ!
Předkládáme Vám výroční zprávu, tedy zprávu o tom, co Unie katolických žen
v roce 2002 dělala, jaké byly její hlavní aktivity směrem dovnitř, pro své členky a
členy, ale také směrem ven – tedy pro společnost, v rozhodovací sféře i na úrovni
mezinárodní.
A při tomto hodnocení s radostí shledáváme, že toho, co jsme při svých omezených
finančních prostředcích a prakticky stoprocentně na základě dobrovolné činnosti
společně dokázali, nebylo málo.
Toto bilancování je přitom symbolické tím, že UKŽ právě v tomto roce oslavila deset
let své činnosti.
Radostné je především to, že nás neubývá, ale naopak – na každém sněmu
přivítáme novou skupinku žen z Čech a Moravy, a to i z míst velmi odlehlých, jako je
Most, Ostrava a další. A nepřijíždíte jen jednou do roka, ale píšete nám, telefonujete,
navrhujete, co ještě by mohla a měla Unie dělat, a to je zvláště c enné.
Radost nám zejména udělal velký zájem o seminář „Ženy malých měst a obcí“, který
se pod záštitou a s podporou Ministerstva zemědělství ČR podařilo uskutečnit v září
2002, ale i pravidelná účast na přednáškových cyklech a dalších formálních i méně
formálních akcích.
Úspěšně funguje Křesťanská poradna pro ženy, a to opět jen díky neúnavné práci
našich dobrovolnic a ochotě křesťanských odbornic a odborníků, kteří konkrétní
dotazy zodpovídají.
Nemalým úspěchem také je, že se nám podařilo zvýšit obsahovou i grafickou úroveň
našeho časopisu Babyka – svědectvím čehož je jak rostoucí zájem o něj, tak i Vaše
dopisy.
Dovolte proto, abych na tomto místě poděkovala Vám všem, počínaje obětavými
pracovnicemi sekretariátu UKŽ přes všechny členky a členy až k podporovatelům a
příznivcům. Díky Vám za aktivní činnost, zájem i podporu, kterou jste UKŽ v roce
2002 věnovali.
Zvláštní dík pak patří dosavadní předsedkyni UKŽ Markétě Koronthályové, která
po dvou úspěšných funkčních obdobích již – bohužel – podle stanov nemůže dále
v čele UKŽ pokračovat.
Všem patří naše upřímné „Zaplať Pán Bůh !“
Zůstaňte s námi i v dalším roce !
Bohuslava Boučková
předsedkyně UKŽ

Unie katolických žen (UKŽ)
je občanské sdruţení registrované Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-5878/91-R,
jako platné je registrováno znění stanov z r. 1999.

Vznik UKŽ
Pod vedením JUDr. Marie Boháčové bylo v březnu 1991 v souladu s tehdy nově
přijatým Zákonem o sdruţování občanů zaloţeno občanské sdruţení „Praţská skupina
katolických ţen.“ Byla to iniciativní skupina 24 ţen z různých praţských farností,
které si uvědomovaly potřebu sdruţování ţen na křesťanské platformě. Svou
angaţovaností chtěly přispět k obnovení společenství uprostřed atomizované a stále
více sekularizující se společnosti.
K existujícímu sdruţení se přidávaly další katolické ţeny z různých míst v Čechách a
na Moravě a na ustavujícím sněmu v Praze 17. února 1992 byly přijaty nové stanovy a
vytvořeno celostátní sdruţení pod názvem „Unie katolických ţen“. Tím organizace
současně navazuje na předválečnou a těsně poválečnou činnost Unie katolických ţen
a dívek, která zaujímala v tehdejší československé společnosti nezanedbatelné místo.

Zastřešení UKŽ
Od r. 1998 vyvíjí UKŢ se schválením České biskupské
konference svou činnost jako soukromé sdruţení křesťanů ve
smyslu kodexu Kanonického práva. Duchovním rádcem UKŢ je
době otec biskup Mons. Jaroslav Škarvada.

Od r. 1996 je UKŢ plnoprávným členem WUCWO ( World Union of
Women Catholic Organisations – Světové unie ţenských katolických
organizací ) a od r. 2001 má i zastoupení v jejím světovém výboru.

Struktura a členství v UKŽ
Sněm UKŽ
Nejvyšším orgánem UKŢ je sněm, který je svoláván jednou za ročně, zpravidla
v únoru.
Sněm volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za
uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.
Od r. 2002 má sněm vţdy rovněţ základní nosné téma, kterým se členky a další
účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak v rámci pracovních skupin.

Výbor UKŽ v roce 2002
Předsedkyně:
PhDr. Markéta Koronthályová
Místopředsedkyně: JUDr. Marie Boháčová
Tajemnice:
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
Členky výboru:
Tereza Kaucká
MUDr. Marie Opatrná
Ing. arch. Eva Smutná
Účetní:
Helena Vokálová
Předsedkyně skupiny České Budějovice: Alena Urbanová

Členství v UKŽ
Stanovy UKŢ rozlišují dva typy členství. Plnoprávné členství je určeno ţenám
katolického vyznání, tzv. podporující členství můţe získat kaţdý, kdo se ztotoţňuje
s cíli sdruţení a chce je jakýmkoliv způsobem podporovat, a to bez ohledu na vyznání,
pohlaví, národnost atd.
V roce 2002 evidovala UKŢ 523 členek a členů z celé ČR, a to zejména z následujících
měst a obcí:
Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Tábor, Turnov, Brno, Mladá
Boleslav, Postřelmov, Svitavy, Ostrava, Liberec, Pardubice, Benešov, Ústí nad Orlicí,
Písek, Semily, Uherské Hradiště, Česká Skalice, Letovice, Rousínov, Rtyně
v Podkrkonoší, Chýnov a další.
Tímto počtem členů se UKŢ řadí mezi největší ţenské organizace v ČR.

Cíle a poslání UKŽ
Poslání UKŢ, náplň činnosti, práva a povinnosti členů a organizace a hospodaření
sdruţení jsou zakotveny v upravených stanovách UKŢ ze dne 7. 7. 1999, schválených
Ministerstvem vnitra ČR.
UKŽ si klade za cíl zejména :


vytvářet hmotný i duchovní prostor pro vzájemné setkávání ţen stejné názorové
orientace, jejich vyšší informovanost, vzájemnou podporu, pomoc a
sebevzdělávání formou přednášek, seminářů a publikací



pomáhat ţenám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za
celou současnou společnost v duchu křesťanských tradic



dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími
prostředky) změny smýšlení veřejnosti a postoje společnosti k duchovním
hodnotám a potřebám lidského ţivota, jakoţ i postoje k rodině, manţelství a
zodpovědnému rodičovství
reprezentovat názory křesťansky orientovaných ţen na všech úrovních veřejného a
politického ţivota a podílet se na prosazování těchto hodnot a principu rovných
příleţitostí ve sféře komunálního, regionálního i národního rozhodovacího
procesu





pomáhat v rámci svých moţností ţenám a rodinám v obtíţné situaci, a to
především radou a vnímavou účastí, ale i prostřednictvím materiálních sbírek a
dalšími cestami



spolupracovat se všemi národními i mezinárodními organizacemi obdobných cílů
a názorové orientace.

V souladu s těmito cíli jsou základními okruhy činnosti UKŽ:















přednášky a semináře pořádané UKŢ
aktivní účast na dalších konferencích a seminářích
duchovní setkávání
publikace
příspěvky a informace v denním tisku a dalších médiích
Křesťanská poradna pro ţeny
ekumenická spolupráce
spolupráce s ţenskými organizacemi v ČR
mezinárodní aktivity a spolupráce
spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou
humanitární sbírky
projekty
společenská setkání
časopis Babyka

Činnost UKŽ v roce 2002
 Výroční sněm
10. výroční sněm UKŢ se konal ve dnech 2. – 3. února 2002 v Praze a jeho ústředním
tématem byly „Ženy malých měst a obcí – jejich potřeby a problémy“.
Sněmu se účastnilo 85 ţen a několik dalších sympatizujících členů, úvodní slovo
pronesl apoštolský nuncius arcibiskup E. J. Ender a přítomné pozdravil t aké kardinál
Miloslav Vlk. K hlavnímu tématu sněmu byla přednesena přednáška Ing. B.
Boučkové, Csc. „Úloha žen v ekonomice: kdo ji hodnotí a jak?“
Program pak pokračoval v rámci jednotlivých pracovních skupin, které své výstupy
přednesly na závěr odpoledního jednání sněmu.
Témata pracovních skupin:
 Dobrovolná práce ve formě projektů (jak psát projekty)
 Problémy ţen z malých měst a obcí v návaznosti na přednášku
 Křesťanská poradna a linka důvěry – problematika práce
 Modlitby matek
 Zakládání nových poboček UKŢ
 Prorodinná politika v kontextu práce UKŢ

 Přednášková činnost
 Vzdělávací cyklus ve spolupráci s Českou křesťanskou
akademií - dopolední přednášky v Emauzích
Koordinátorky projektu – JUDr. Marie Boháčová, Dr.PhMr. Zdeňka Jeţková, CSc.,
PhDr. Drahomíra Syrůčková
Cyklus přednášek vznikl se záměrem umoţnit vzdělávání
především ţenám na mateřské dovolené a seniorům. UKŢ je
pořádá od r. 1994 ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.
Konaly se pravidelně vţdy první středu v měsíci v 10 hodin
v refektáři Emauzského kláštera v Praze 2.
V roce 2002 byly uvedeny následující přednášky:
9. ledna
6. února
6. března
3. dubna
2. října

PhDr. Václav Frei : Jak je to vlastně s Darwinem 1.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Csc.: Pokoj a dobro
PhDr. Kamila Bendová: Ţeny v disentu
PhDr. Václav Frei: Jak je to vlastně s Darwinem 2.
PhDr. Milena Secká, Csc. : Vojta Náprstek a
Americký klub dam

Od listopadu 2002 byl zahájen ucelený cyklus přednášek O etice, který bude
pokračovat i v roce 2003 :
6. listopadu Ing. Mgr. Marie Nováková: Etika ve škole – problém?
4. prosince Olga Kopecká Valeská:
Etika v médiích z pohledu Rádia Svobodná
Evropa

 Společenská odpoledne ( nejen pro
seniory )
Koordinátorka projektu: Františka Zemanová
Lektor přednášek: Dr. Jiří Hoppe
Společenská odpoledne probíhají v prostorách Farního
klubu u P. Marie Sněţné v Praze 1. Jedná se o odpolední
aktivitu především pro seniory, která vznikla z potřeby
sdruţovat občany starší generace formou cestopisných přednášek spojených
s promítáním diapozitivů. Cyklus probíhající během školního roku je pravidelně před
prázdninami doplněn koncertem duchovní hudby.
Program v roce 2002:
16. ledna –
20. února 20. března –
17. dubna –
15. května –
16. října 13. listopadu 18. prosince -

Krásy Švýcarska
Vídeň (1. díl)
Vídeň (2. díl)
Krásy Postupimi
Koncert MgA Magdaleny Bílkové Tůmové (flétna) a Magdaleny
Šimečkové (harfa)
Krásy bývalé NDR
Urbino, Florencie
Ravenna, San Marino, Benátky

 Besedy a setkávání
 29. května 2002 se ve Farním klubu P. Marie Sněţné v Praze 1 konala beseda
Pavla a Mirjam Baldínských o práce laiků v Africe. Beseda byla doprovázena
diapozitivy
 Dvakrát ročně – před prázdninami a před Vánocemi - se členky a příznivci UKŢ
setkávají v křesťanské cukrárně Studánka v Praze 1, Na
Zderaze.
Cílem je neformální setkání nad kávou, čajem či sklenkou vína,
při němţ je moţno pohovořit o činnosti UKŢ, plánech do
budoucna, pozdravit přátele či prostě jen si popovídat.
V roce 2002 se tato setkání uskutečnila 5. června a 18. prosince.

 Odborné semináře
Mezinárodní seminář „Ženy malých měst a obcí: Potenciál – Příležitosti –
Pluriaktivita“
Koordinátorky projektu: Ing. Bohuslava Boučková, CSc., JUDr. Marie Boháčová
Seminář UKŢ s mezinárodní účastí proběhl ve dnech 20. – 21. září 2002 v Kostelci
nad Černými lesy pod záštitou Ministerstva zemědělství a České zemědělské
univerzity.
Byl zaměřen na problémy ţen z malých měst a obcí s cílem umoţnit vzájemné předání
aktuálních znalostí a zkušeností těm, kteří ještě neztratili zájem pro své okolí a region
něco udělat. Základem „3P“, tedy „potenciál – příleţitosti – pluriaktivita“, bylo
definovat a ujasnit identitu ţen z malých měst a obcí (čím se jejich moţnosti a situace
liší od postavení ostatních ţen), identifikovat jejich potenciál a snaţit se jej úspěšně
vyuţívat ve prospěch svůj i ostatních. Součástí semináře byly i náměty, jakým
způsobem a kde ţádat o finanční prostředky určené na podporu prospěšných aktivit.
Účast na semináři
Semináře se zúčastnilo padesát osm ţen a rovněţ několik muţů z různých vládních i
nevládních organizací (Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český svaz ţen, UKŢ, Český helsinský
výbor, Národní centrum pro rodinu, Evropská kontaktní skupina, Hnutí za aktivní
mateřství, oblastní Charity, občanská sdruţení Domeček a Zahrada…), ale také ţeny
v důchodu, v domácnosti či na mateřské dovolené.
Témata a přednášky semináře
 Identita ţen malých měst a obcí: silné a slabé stránky - Ing. Eva Kučerová, Ing.
Bohuslava Boučková, Csc., ČZU Praha
 Nová úloha venkovských ţen ve Velké Británii při tvorbě rodinného příjmu – Prof.
Derek Shepherd, University of Plymouth, Velká Británie
 Hodnocení ekonomické a sociální úlohy ţen: Jsou ţeny podhodnoceny a proč? –
Ing. Bohuslava Boučková, Csc., ČZU Praha
 Projekt „Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení
a monitorování rovného zacházení s muţi i ţenami“ – švédská stáţistka na MPSV
Cecila Asklöf
 Strukturální fondy EU a moţnosti vyuţití předvstupních fondů – Doc.Ing.
Magdalena Hrabánková, Csc., MZe ČR a JU České Budějovice
 Sociální ekonomie – nestátní neziskové organizace jako prostor pro iniciativy ţen
– Maria Kleingräber, Hnutí venkovských ţen, Münster, SRN
 Fundraising – moţnosti a metody financování neziskových aktivit – JUDr. Marie
Boháčová a Saša Lienau
Po přednáškách následovaly workshopy k jednotlivým tématům, moderované
přednášejícími. Součástí semináře byl také společenský večer a koncert komorní
hudby v zámecké kapli.
Přednášky ze semináře včetně závěrů a hodnocení budou publikovány ve sborníku,
který UKŢ plánuje vydat ve spolupráci s MZe ČR v roce 2003.

 Křesťanská poradna pro ženy
Koordinátorka projektu: Tereza Kaucká
Křesťanská poradna pro ženy
byla zaloţena UKŢ v roce 1999 na základě
dlouhodobého poznatku, ţe existuje mnoho ţen (i muţů), kteří potřebují pomoc a
radu, jak se orientovat v osobní ţivotní situaci, kterou sami obtíţně zvládají. Tuto
pomoc si nejsou schopni sami zajistit, s ohledem na svou sociální situaci však často
nemohou vyuţívat sluţeb odborníků – právníků, lékařů a psychologů, která je
poskytována na komerční bázi.
Poradna je zaloţena na práci dobrovolníků a sluţby jsou bezplatné, její křesťanský
charakter pak je pro řadu klientů (i těch, kteří jsou sam i bez vyhraněné náboţenské
orientace) zárukou důvěryhodnosti a nezištné pomoci.
Mezi základní okruhy problémů, s nimţ se klienti na poradnu obracejí, patří
především problematika domácího násilí, ztráta zaměstnání, diskriminace na
pracovišti i v rodině, zdravotní problémy vlastní i členů rodiny, ale i problémy
ţivotní orientace, drog, ochrany nenarozeného ţivota a hospicové péče.
Činnost poradny
Z analýzy činnosti poradny je patrné, ţe úspěšně vyplňuje mezeru mezi odbornými
sluţbami fungujícími na komerční bázi. Jejím smyslem je poskytovat sluţbu
bezplatnou, ale maximálně kvalitní. Základní myšlenkou poradny je, aby klientka
(klient), která do poradny zatelefonuje nebo ji osobně navštíví, zde nalezla člověka,
který má pro její problém čas, vyslechne ji, citlivě pochopí a doporučí vhodné řešení tj. zprostředkuje kontakt s odborníkem. Poradna nabízí sluţby bez zřetele na rasu,
pohlaví a náboţenskou orientaci, či církevní příslušnost.
Informace o činnosti poradny jsou rozšiřovány formou letáků, v časopise UKŢ Babyka
a v dalších periodikách orientovaných na problematiku rodiny (Naše rodina apod.).
Provoz poradny
Provoz poradny byl zajišťován 14 dobrovolnými pracovnicemi, převáţně členkami
Unie katolických ţen.
Poradna funguje celoročně vţdy v úterý a čtvrtek od 10h do 17h.
Panel odborníků :
9 všeobecných a odborných lékařů
5 psychologů a psychiatrů
4 právníci
6 kněţí a řeholníků/řeholnic
7 ostatních ( ochrana nenarozeného ţivota, sekty, drogy a další)

lékaři

7

9

psychologov é,
psychiatři
práv níci
kně ží, ře holníci

6
4

5
ostatní

Poradna pracuje a své sluţby poskytuje v Praze 6, ale jejími klienty jsou občané z celé
republiky. Jejich přesnou alokaci lze vzhledem k anonymitě obtíţně stanovit, podle
zpětných informací spolupracujících odborníků však se jich většina rekrutuje
z Prahy.
V průběhu roku 2002 se na poradnu obrátilo v íce neţ pět set klientů.

 Humanitární pomoc Ukrajině
Koordinátorka projektu: PhDr. Markéta Koronthályová
UKŢ se od roku 1997 spolupodílí na organizaci humanitární sbírky oblečení a obuvi a
dalších formách pomoci organizaci „Ţivá rodina“ v městě Bučač na Západní Ukrajině.
Také v roce 2002 proběhla tato sbírka, a to ve dnech 11. – 12. října v kostele P. Marie
Sněţné v Praze 1 a na nákladovém nádraţí Ţiţkov. Vybralo se jeden a půl vagónu
oblečení, které doplnila a na Ukrajinu pak odeslala Diakonie Úpice. UKŢ
shromaţďuje po celý rok formou sbírek finanční prostředky, jimiţ se pak spolupodílí
na úhradě dopravních nákladů, případně financuje i jiné formy pomoci .
Ukrajinská organizace „Ţivá rodina“ vybudovala za pomoci UKŢ humanitární jídelnu,
kde se stravují především staří lidé s nedostatečným příjmem a sirotci či děti
z neúplných rodin. Oblečení je rozdělováno potřebným lidem z celé oblasti, starým
lidem, vícedětným rodinám a také dětem v dětských domovech.
UKŢ je s touto organizací v pravidelném kontaktů a zpětně tak můţe zprostředkovat
informace o vyuţití humanitární pomoci, coţ má velký význam pro věrohodnost celé
akce.

 Ediční činnost
 Časopis Babyka
Koordinátorka projektu: Bc. Veronika Pavlů DiS.
UKŢ pro své členky vydává časopis Babyka, který
pravidelně přináší informace o činnosti Unie v různých
regionech ČR, ţenské problematice v domácím i světovém
kontextu, články související z úlohou ţeny a rodiny ve
společnosti. Zároveň slouţí jako prostředek sdílení
zkušeností jednotlivých členek i skupin Unie.
V roce 2002 se časopis výrazněji vyprofiloval a má stabilní
grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele.
Současně se podařilo i zlepšit tiskovou a grafickou úroveň časopisu.

Pravidelné rubriky časopisu Babyka:
 Poezie
 Z činnosti Unie
 Ţena a společnost
 Ekumena
 Představujeme ( informace o partnerských organizacích)
 Světice měsíce
 Napsali jste nám
 Čtení ke kávě ( fejeton )
 Kulturní typy
 Z kapsy od zástěry ( kuchařské recepty)
 Oznamujeme
V druhé polovině roku 2002 jsme v rubrice K zamyšlení začali otiskovat aktuální
cyklus otázek a odpovědí „Kdopak by se EU bál“, zabývající se problematikou vstupu
ČR do EU.
Časopis Babyka vychází 6x do roka v nákladu 600 výtisků a je rozesílán na
objednávku všem členkám a podporujícím členům UKŢ.

 Sborníky
UKŢ průběţně organizuje semináře a kulaté stoly na téma „Ţena v církvi a ve
společnosti“ a vydává sborníky přednášek k těmto i dalším tématům. V roce 2002
pokračovala distribuce sborníku I. a II. příprava sborníku III., který bude vydán
v roce 2003.

 Činnost pobočky v Českých Budějovicích
V Českých Budějovicích pracuje samostatná skupina ţen UKŢ, která kromě účasti na
výše uvedených aktivitách organizuje i aktivity vlastní
 Humanitární činnost
 Od roku 2002 posílá pobočka balíčky se zdravotním materiálem, především léky
(cytostatika apod.) na Ukrajinu přes komunitu sester IBMV, ţijící na Slovensku.
 V období po srpnových povodních se pobočka ve spolupráci s farností Hluboká
nad Vltavou a agenturou Simfonia podílela na konání benefičního koncertu,
jehoţ výtěţek byl předán nejvíce postiţeným obcím v jihočeském kraji – bylo
vybráno 28 tisíc korun. Humanitární pomoc rovněţ poskytla pasovská KDFB,
která je partnerskou organizací.
 Česko-německý projekt „Křesťanské tradice ve Střední Evropě“
Českobudějovická pobočka UKŢ spolupracuje od r. 2000 s KDFB Pasov a společně
vytvořily projekt s názvem „Křesťanské tradice ve Střední Evropě“. Společné tradice
– jejich význam a přínos pro současnost – byly tématem i v dalších letech a rok 2002
byl věnován keltským tradicím.

Společné projekty českobudějovické pobočky UKŢ a KDFB Pasov je moţné realizovat
díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.
 Z dalších pravidelných činností pobočky:
 pletení adventních věnců – v sobotu před 1. adventní nedělí
 adventní duchovní obnova pro ţeny (nejen pro členky UKŢ).

 Ekumenická spolupráce
 Členky UKŢ jsou zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě církví
v ČR. Prostřednictvím této komise spolupracuje UKŢ se ţenami z různých církví
a denominací v celé ČR na různých ekumenických aktivitách, jako je např. Světový
den modliteb,Ekumenický týden v Bechyni nebo Summer Women Academy ve
Švýcarsku.
 Komise ţen při ERC je součástí mezinárodní organizace „Evropské ekumenické
fórum křesťanských ţen“, která vţdy jednou za čtyři roky pořádá generální
shromáţdění. V r. 2002 byly hostitelkami právě české ţeny a generální
shromáţdění se konalo v srpnu v Čelákovicích u Prahy. Členky se podílely velmi
výrazně na celkové přípravě i organizaci tohoto fóra. UKŢ zde m.j. zajišťovala
přednášky a moderování workshopu „Women and globalisation“, který byl
zahraničními i českými účastnicemi velmi kladně hodnocen.


UKŢ zahájila v r. 2002 aktivní spolupráci s mezinárodní organizací European
Contact Group ( ECG – Evropská kontaktní skupina) na ekumenickém projektu
hrazeném z fondů EU „Theology.Factory.net “, který bude zahájen v r.2003. Cílem
projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita a aktivní sociální
pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie a ČR.

 Mezinárodní spolupráce




UKŢ má jako jedna ze dvou postkomunistických zemí zastoupení ve 27 členném
světovém výboru WUCWO ( Světové unie katolických ţenských organizací), který
řídí a koordinuje činnost všech katolických ţenských organizací z 56 zemí světa
V rámci evropských aktivit WUCWO se účastnila zástupkyně UKŢ jako členka
delegace zasedání Evropské ţenské lobby v Bruselu v ….
UKŢ dále aktivně spolupracuje s národními ţenskými katolickými organizacemi
v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

 Práce s veřejností


O významnějších akcích UKŢ informují celostátní média, např. Český rozhlas,
Radio Proglas, Katolický týdeník. Představitelky UKŢ bývají rovněţ hosty
některých náboţenských pořadů Českého rozhlasu nebo Radia Proglas.



UKŢ pravidelně oznamuje přehled svých akcí ve farních zpravodajích nebo
novinách vydávaných jednotlivými městskými částmi hlavního města.



V roce 2002 se o činnosti Unie opakovaně psalo například v Katolickém týdeníku,
Šestce (novinách Prahy 6) a obsáhlý článek o Unii katolických ţen očima Marie
Boháčové vyšel v Informačním zpravodaji královéhradecké diecéze.



9. února 2002 byl Radioţurnálem vysílán pořad Křesťanský týdeník, v němţ se M.
Koronthályová a M. Boháčová ohlíţely za jubilejním sněmem. Tatáţ stanice
vysílala 2. listopadu 2002 pořad natočený v poradně UKŢ.

 Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou


UKŢ má zastoupení v Radě vlády pro rovné příleţitosti ţen a muţů



Zástupkyně UKŢ jsou pravidelně zvány na diskuse, semináře a další akce týkající
se postavení ţeny, rodiny a rovných příleţitostí na půdě Senátu PS ČR a dalších
obdobných institucí

 Finanční zpráva
Rok 2002

v tis. Kč

Příjmy
Členské příspěvky
Zahraniční sponzoři
Příspěvky od jiných organizací
Bankovní úroky
Příjmy celkem

117
195
118
1
431

Náklady
Časopis Babyka
Přednášková činnost
Humanitární pomoc Ukrajina
Sluţby
Ostatní provozní náklady
Odpisy HIM
Ostatní náklady
Náklady celkem

57
8
26
105
190
35
9
430

 Spolupráce a kontakty
Mezi naše nejvýznamnější partnerské organizace v ČR patří:
 Národní centrum pro rodinu









Společnost pro podporu rodiny
YMCA – Ţivá rodina
Společnost pro ochranu nenarozeného ţivota
Asociace nestátních organizací pro práva dětí
Český svaz ţen
ProFem
Český helsinský výbor

Všem těmto partnerům děkujeme za spolupráci !

