Výroční zpráva

2003

Vážené členky a členové, milí přátelé a příznivci UKŽ!
Opět je jeden rok za námi a nám nastává milá povinnost předložit Vám výroční
zprávu, tedy zprávu o tom, co Unie katolických žen v roce 2003 dokázala, jaké byly
její hlavní aktivity, a současně se i zamyslet nad tím, co jsme dělaly především
samy pro sebe, tedy jen pro své členky a členy, a co jsme udělaly pro druhé, tedy
pro svět kolem nás.
Obě tyto části naší činnosti - tedy směrem dovnitř i směrem navenek - jsou důležité,
potřebné a nezbytné, žádnou z nich nemůžeme upřednostňovat.
Snad ještě více než v roce minulém nás při tom omezovalo to, co jsme rozhodně
nikdy nechtěly a nechceme ve své činnosti považovat za hlavní, ale bez čeho se, žel
Bohu, neobejdeme, totiž finance. Jsme organizace dobrovolná a nezisková, můžeme
tedy hospodařit jen s tím, co do společné pokladny vložíme my samy, a s tím, co se
nám podaří prostřednictvím darů a grantů získat. Nicméně i nyní s radostí
shledáváme, že toho, co jsme při svých omezených finančních prostředcích a
prakticky stoprocentně na základě dobrovolné činnosti společně dokázali, nebylo
málo.
Snad největší radost máme všechny z toho, že se Unie katolických žen rozrůstá
právě tam, kde je její činnosti nejvíce zapotřebí – totiž v menších městečkách a
obcích naší vlasti. V roce 2003 se k nám připojila další, velmi aktivní skupina UKŽ
v Boskovicích a v nejbližších dnech očekáváme ustavení samostatné skupiny
v Ostravě.
Přípravy na vstup do EU vyvolaly velký zájem o přednášky a besedy k této
problematice, a to opět nejen v Praze a velkých městech, ale i v menších obcích.
Stejně tak roste počet dopisů a jiných zpráv, v nichž nám sdělujete své názory,
nápady i zkušenosti.
Nadále úspěšně funguje Křesťanská poradna pro ženy, a to opět díky neúnavné
práci našich dobrovolnic a ochotě křesťanských odbornic a odborníků, kteří
konkrétní dotazy zodpovídají, a také díky grantům Městské části Praha 6 a
Magistrátu Hl.m.Prahy,bez nichž bychom náklady na provoz poradny neměly
z čeho uhradit.
Náš časopis Babyka je, opět díky práci celého redakčního kolektivu, nyní již tradičně
na dobré obsahové i grafické úrovni a – což nás těší především – roste počet stálých
přispěvatelů i odběratelů.
Chtěla bych proto na tomto místě za sebe i za celou UKŽ ze srdce poděkovat všem,
kteří se o tyto potěšitelné výsledky v roce 2003 jakýmkoliv způsobem zasloužili :
pracovnicím sekretariátu UKŽ, všem členkám a členům, všem našim milým
příznivcům a podporovatelům.
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.
Rokem 2002 končilo funkční období výboru UKŢ a sněm 2003 byl tedy sněmem
volebním.

 Výbor UKŽ v roce 2003
Předsedkyně:

Ing. Bohuslava Boučková

Místopředsedkyně: PhDr. Markéta Koronthályová
Jednatelka:

JUDr. Marie Boháčová
Marie Zacpalová

Členky výboru:

Alena Urbanová – pobočka Č. Budějovice
Tereza Kaucká – poradna pro ţeny
MUDr. Marie Opatrná – teoloţka
Jarmila Hrazděrová – Ostrava

V srpnu 2003 byla zaloţena samostatná skupina UKŢ v Boskovicích a její
předsedkyně Jitka Těžká byla kooptována do výboru UKŢ.

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 2003 evidovala UKŢ 541 členek a členů z celé ČR, a to zejména z následujících
měst a obcí:
Praha, České Budějovice, Boskovice, 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.

Z organizačního hlediska má UKŽ dvě samostatné skupiny – České Budějovice a
Boskovice – a jednotlivé členky sdružené v pražské centrále.

Pobočka České Budějovice :
 vznikla v r. 1999
 počet členek 42
 je řízena 5členným výborem v čele s Alenou Urbanovou
Pobočka Boskovice:
 vznikla 18.8.2003
 počet členek 16
 je řízena 3členným výborem v čele s Jitkou Těžkou

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 názorov é
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 2003
 Výroční sněm

11. výroční sněm UKŽ se konal 22. února 2003 v budově Římskokatolické teologické
fakulty UK v Praze a jeho ústředním tématem bylo „Co očekáváme od Evropské
unie“.
Sněmu UKŽ se zúčastnilo cca 80 žen z celé ČR a několik dalších sympatizujících
členů.
K hlavnímu tématu sněmu byly předneseny následující přednášky:





Otec biskup V. Malý:
„Naše církev a vstup do EU“
Ing. B. Boučková, Csc.: „Potenciální ekonomické dopady vstupu ČR do EU“
JUDr. P. Svoboda :
„Rodinná politika a EU“
Ing. I. Kolínová :
„Být si vědoma své hodnoty“

Program sněmu pak pokračoval v jednotlivých pracovních skupinách , jejichž
diskusní náplň odpovídala předneseným přednáškám. Pracovní skupiny pak své
výstupy a náměty přednesly na závěr odpoledního jednání sněmu.
Sněm se rovněž zabýval přehledem a hodnocením činností UKŽ v uplynulém roce
včetně zprávy o hospodaření, perspektivním výhledem aktivit pro rok 2003, náměty
a připomínkami jednotlivých členek UKŽ a zvolil výbor UKŽ pro další tříleté období.
V závěru se všichni účastníci sněmu sešli na společné
mši sv. v kostele sv. Vojtěcha, již celebroval otec biskup Karel Herbst.

 Duchovní setkávání a formace
 Světový den modliteb 7. 3. 21003
Členky UKŢ se podle svých moţností ve skupinách i jednotlivě na
Světovém dni modliteb účastnily.
 Pouť Jablonné v Podještědí
11.5.2003
Stále silněji pociťujeme potřebu dobrých
křesťanských ţen – matek ve smyslu
fyzickém i duchovním, babiček,
vychovatelek. Proto poprvé v roce 2003
pořádala UKŢ společnou pouť k patronce
rodin sv.Zdislavě za
dobré ţeny a matky
v českém národě.
Zde se konala na tento úmysl mše sv. v poutním
kostele sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v
Podještědí, kterou celebroval P.Michael Pojezdný,
O.Praem. Hudbou se podílel smíšený sbor R.
Valáška.
Tato pouť by se v příštích letech měla stát tradicí
UKŢ.
 Pouť Klokoty u Tábora
21.9.2003
Další společná pouť směřovala do
známého mariánského poutního místa,
Klokot u Tábora.
Byla spojena také
s návštěvou blízkého
Chýnova, rodiště a místa
posledního odpočinku
sochaře Františka Bílka a prohlídkou jeho děl v Bílkově
muzeu i v plenéru chýnovského hřbitova.
Na přípravě této pouti se podílely především členky UKŢ
z Tábora a Chýnova, takţe měla takřka rodinný charakter.

 K prohloubení duchovního ţivota jsme zahájily pořádání společných
duchovních obnov UKŢ.
První z nich byla Adventní rekolekce, která se konala v Praze 13.12.
2003 ve farním klubu P.M.Sněţné na jungmannově náměstí. Rekolekci
vedl P.Antonín Forbelský.
Duchovní obnovy se konají také v počoce UKŢ v Českých Budějovicích.
Mezi další duchovní akce patřily:
 Účast na Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi –
28. září 2003
 Účast na Ekumenickém setkání žen v rámci projektu EUNIKA
„ Ţijme jako smíření sousedé ve Střední evropě“, České Budějovice,
říjen 2003

 Přednášková činnost
 Vzdělávací cyklus ve spolupráci s Českou křesťanskou
akademií - dopolední přednášky v Emauzích
Koordinátorky projektu – JUDr. Marie Boháčová,
Dr.PhMr. Zdeňka Ježková, CSc., PhDr. Drahomíra
Syrůčková
Cyklus přednášek vznikl se záměrem umožnit vzdělávání
především ženám na mateřské dovolené a seniorům. UKŽ
tyto přednášky pořádá od r. 1994 ve spolupráci s Českou
křesťanskou akademií. Konaly se pravidelně vždy první
středu v měsíci v 10 hodin v refektáři Emauzského kláštera
v Praze 2.
V roce 2003 se uskutečnily následující přednášky:






8. ledna
JuDr. Marie Boháčová : Etika v podnikání
( diskuse u kulatého stolu )
5. února
Mgr. Eva Šuvarská: Co to je Etické fórum
2. dubna
MUDr. Dagmar Pohunková: Etika v lékařství
7. května
Ing. Bohuslava Boučková: Etika v ekonomice

Poslední z uvedených přednášek byla následně vysílána v pořadu Českého rozhlasu 4.

Vzhledem k tomu, ţe návštěvnost přednášek v dopoledních hodinách poklesla,
rozhodla se UKŢ po dohodě s Křesťanskou akademií od září 2003 přejít k
pořádání

„Diskusí u kulatého stolu“
na aktuální témata.
Tyto diskuse se konají v místnosti
tiskového střediska ČBK,
Praha 6, Thákurova 3.
V roce 2003 se uskutečnily následující diskuse:
 4. října 2003
„Ženy a Evropská unie“
přednášející Ing.Bohuslava Boučková, JUDr.Marie Boháčová,
PhDr. Markéta Koronthályová
 15. listopadu 2003 „ Ženy a globalizace“
přednášející Olga Kopecká Valeská, Věra Lukášová
Obě diskuse byly zaznamenány a budou publikovány ve sborníku UKŢ.

 Odborné přednášky a semináře
Základním nosným tématem pro rok 2003 byl vstup České republiky do Evropské
unie a v souvislosti s tím příprava na národní referendum o vstupu do EU .
UKŢ se do těchto, příprav zapojila sérií přednášek na téma „ Potenciální
ekonomické dopady vstupu ČR do EU “,
které pořádala ve spolupráci
s Křesťanskou akademií a dalšími
organizacemi v různých místech ČR.
Konkrétně se jednalo o následující
přednášky:
 Praha 22.2. – v rámci sněmu UKŢ
 Tábor 28.4. – ve spolupráci
s pobočkou Křesťanské akademie a
členkami UKŢ
 Ostrava 3.5. – ve spolupráci
s ostravským biskupstvím, Centrem
pro rodinu a členkami UKŢ Ostrava
 Český Těšín 6.5. – seminář Slezské diakonie Opava, další referát se týkal
 Vrchlabí 5.6. – ve spolupráci s Křesťanskou akademií
 Bechyně 19.7. – v rámci 11. ekumenického setkání

Přednášejícími byly Ing. Bohuslava Boučková ve spolupráci s PhDr. Markétou
Koronthályovou ( Ostrava) a MUDr. Marií Opatrnou ( Český Těšín).
Všechny přednášky byly doplněny diskusí a měly velmi příznivý ohlas.
 Dále byly představitelky UKŢ pozvány jako přednášející na
odborné semináře pro ženy KDU-ČSL :
 21.-22.3.2003 odborný seminář ve
Valašských Kloboukách Postavení ženy
a rodiny v ČR
Ing.B. Boučková „Jsou české ženy
podhodnoceny a proč ?“
 25.10. odborný seminář v Kroměříţi
„Zena a rodinná politika“
JUDr. Marie Boháčová „Projekt Místo
příznivé rodině“
Ing.B. Boučková „Ekonomické a
sociální postavení žen v české
společnosti“
Významná byla také naše účast na
11. Ekumenickém setkání s biblí a uměním v Bechyni na téma
Globalizace – jeden svět ? 16.-22.7.2003
Ing.Bohuslava Boučková zde přednesla přednášku na téma „ Dopady globalizace
na ženy“

 Společenská odpoledne (nejen pro seniory)
Koordinátorka projektu: Františka Zemanová
Lektoři přednášek: Dr. Jiří Hoppe, RNDr.Ondřej Bartušek
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.
K naší velké lítosti v září 2003 onemocněl a
15. října 2003 zemřel po krátké nemoci
dlouholetý oblíbený lektor tohoto
přednáškového cyklu Dr. Jiří Hoppe.
Přednáškový cyklus poté s velkou ochotou a
nemenším úspěchem převzal RNDr. Ondřej
Bartušek.

Program společenských odpolední v roce 2003:
15. ledna –
19. února 19. března –
16. dubna –
21. května –
15. října 19. listopadu 18. prosince -

Švýcarsko I.
Švýcarsko II.
Švýcarsko III.
Křeslo pro hosta: Prof. MUDr. Ctirad John
Koncert komorního sdruţení Syrinx,
umělecká vedoucí MgA Magdalena Bílková Tůmová
Anglie I.
přednášející RNDr.Ondřej Bartušek
Švýcarské průsmyky
přednášející RNDr. František Matyáš
Izrael I.
přednášející RNDr.Ondřej Bartušek

 Společenská setkávání
Dvakrát ročně – před prázdninami a před Vánocemi - se členky
a příznivci UKŢ pravidelně scházejí 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 2003 se tato setkání uskutečnila 18. června
a 3. prosince.

 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 sami 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 v roce 2003 zajišťován 13 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, z toho
2 praktičtí lékaři pro dospělé
2 dětští lékaři a alergologové
1 gynekoloţka
2 onkoloţky
1 internistka
1 specialista pro poruchy spánku
6 psychologů a psychiatrů
4 právníci
6 kněţí a řeholníků/řeholnic
7 ostatních ( ochrana nenarozeného ţivota, sekty, drogy a další)
Dále mohou pracovnice poradny poskytnout kontakty na další specializované
organizace, poradny, azylové domy apod.

Struktura specialistů poradny
27%

22%

lékaři
psychologové,
psychiatři
právníci

19%
13%

19%

kněží, řeholnice
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 2003 odpracovaly dobrovolné pracovnice poradny celkem 715 hodin.
Na poradnu obrátilo zhruba 180 klientů ( někteří z nich opakovaně).
Ve struktuře poţadovaných sluţeb převaţovaly porady s právníky a psychology.

Struktura služeb poradny
3%

6%

2%

28%

10%

právník
psycholog
lékař
19%

32%

kněz, řeholnice
sociální dávky
osobní rozhovor
další kontakty

 Humanitární pomoc Ukrajině a Chorvatsku
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.
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.
V roce 2003 se sbírka na ţádost ukrajinských partnerů nekonala, spolupráce
s organizací „Zivá rodina“ pokračovala jinými formami.
Ve dnech 16. A 17. května 2003 organizovala UKŢ ve spolupráci s Katolickou charitou
a Diakonií Úpice sbírku oblečení a obuvi na humanitární pomoc Chorvatsku.

 Ediční činnost
 Časopis Babyka
Koordinátorka projektu a odpovědná redaktorka:
Bc. Veronika Pavlů, DiS.
Redakční rada : PhDr. Markéta Koronthályová
Ing.Bohuslava Boučková
UKŢ pro své členky jiţ řadu let 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.
Časopis má stabilní grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele, počet
odběratelů mírně roste.
Pravidelné rubriky časopisu Babyka:














Poezie
Z činnosti Unie
Ţena a společnost
Ekumena
Představujeme (informace o partnerských organizacích)
Světice měsíce
Portréty ( rozhovory se ţenami známými i neznámými )
Napsali jste nám
Čtení ke kávě (fejetony a úvahy)
Kulturní tipy
Přečetli jsme ( recenze knih a publikací)
Z kapsy od zástěry (kuchařské recepty)
Oznamujeme

V první polovině roku 2003 jsme v rubrice K zamyšlení otiskovali pokračování
aktuálního cyklu 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 členkám a členům UKŢ.

 Sborníky
Přednášky a příspěvky na seminářích, které UKŢ organizuje, jsou průběţně
redigovány do sborníků a doplňovány dalšími aktuálními příspěvky na daná témata.
 V roce 2003 pokračovala distribuce sborníku I. a II. příprava sborníku III., který
bude vydán v roce 2004.
 Byla dokončena redakce sborníku ze semináře „Ţeny malých měst a obcí“, který
bude vydán v roce 2004 s podporou Mze ČR.

 Činnost poboček
České Budějovice
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.
 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 – jsou tématem společné činnosti
v jednotlivých letech.
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).

Boskovice
Samostatná skupina UKŢ v Boskovicích byla zaloţena v srpnu 2003
a od té doby se jiţ rozšířila o další členky.
Samostatně i ve spolupráci s organizací KDU-ČSL, městským
zastupitelstvem a dalšími partnery se podílí na řadě akcí.


Pravidelné sbírky šatstva pro Diakonii Broumov



Oprava křížů a jiných menších památek - peníze na opravu jsou získávány
sbírkami a menšími granty



Ekumenická setkání, např. setkání Modlitba a její význam v našem ţivotě
v prosinci 2003



Návštěvy v Domově důchodců s programem a dárky



Společné poutě na různá poutní místa v bliţším i vzdálenějším okolí



Spoluúčast na společenských akcích, např. pořádání Martinských hodů
spolu s KDU-ČSKL a Orlem. Výnos z těchto akcí je pak pouţit pro charitativní
účely

 Ekumenická spolupráce


Členky UKŢ jsou zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě církví
v ČR. UKŢ zde zastupuje PhDr. Markéta Koronthályová. 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“.

Spolupráce s mezinárodní organizací European Contact
Group ( ECG – Evropská kontaktní skupina)
ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdruţuje
církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce,
kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy.
Specializuje se na m.j. problematiku ţen na trhu práce a specifické problémy, kterým
ţeny čelí.
UKŢ se podílí především na ekumenickém projektu ECG hrazeném z fondů EU
„Theology.Factory.net “, který byl zahájen v r.2003. Cílem
projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita
a aktivní sociální pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie
a ČR.
Členky UKŢ se účastnily a podílely na přípravě pracovních
setkání v rámci tohoto projektu :
 Liepaja, Lotyšsko, leden 2003
 Mar Prali, Itálie, březen 2003


UKŢ zde zastupuje Ing.Bohuslava Boučková.
 Mezinárodní spolupráce


UKŢ má jako jedna ze dvou postkomunistických zemí zastoupení
ve 27 členném světovém výboru WUCWO ( Světové unie
katolických ženských organizací), který řídí a koordinuje
činnost všech katolických ţenských organizací z 56 zemí světa .
UKŢ zde zastupuje JUDr. Marie Boháčová.



Mezinárodní konference „Poklad ukrytý v poli – II.
vatikánský koncil jako základ pro naši misii a práci
v katolických ženských organizacích“ 18.-23.3.2003 Londýn. UKŢ zde
reprezentovaly M.Boháčová a M.Opatrná.

UKŢ dále aktivně spolupracuje s národními ţenskými katolickými organizacemi
v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.
Praktickými projevy této spolupráce byla účast představitelek UKŢ na:


 Oslavách jubilea vzniku kdf ( Katolische Frauengemeinschaft Deutschland )
v Mainzu – květen 2003
 Ekumenickém Kirchentagu Berlín, květen-červen 2000

 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.



Česká televize 2 projevila zájem o činnost UKŢ pozváním k účasti v publicistickém
seriálu Velký vůz ( ČT 2, pondělí 17.50). Pořad byl vysílán 14. A 18. dubna 2003.



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



V roce 2003 se o činnosti Unie opakovaně psalo například v Katolickém týdeníku,
Šestce (novinách Prahy 6) i v regionálním denním a katolickém tisku.

 Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací
sférou


UKŢ má stálé zastoupení v:

 Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Od jejího ustavení v r. 2002
je zde reprezentována Judr.Marií Boháčovou.
 Podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro Zdravotní a sociální
politiku Senátu Parlamentu ČR ( JUDr.M. Boháčová )


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.

Uvést lze následující významné akce konané v r.2003 :
 Konference ČBK a ERC „Křesťané a Evropská unie“, únor 2003
 IV. mezinárodní konference o rodinné politice, Senát PČR, duben 2003
 Konference MSPV pod záštitou EU „Zlepšení veřejného institucionálního
mechanismu pro aplikaci, prosazení a kontrolu rovného zacházení s muţi a
ţenami“ Praha, červen 2003
 Forum 2000, Praha, říjen 2003
 Seminář „Dejme šanci ţivotu“ v PS PČR, Praha, listopad 2003
 Adventní snídaně v parlamentě – setkání s poslanci a senátory KDU-ČSL prosinec
2003
 Seminář „Parita muţů a ţen v politice EU“, Francouzský institut Praha, prosinec
2203


Významná je spolupráce na komunální úrovni, kde UKŢ vyuţívá
grantů zaměřených na sociální a vzdělávací činnost vypisovaných
Městskou částí Praha 6 a Magistrátem Hl.M-Prahy.

 Finanční zpráva
Výsledovka za období 1.102003 – 31.12.2003

Náklady
501 100
501 400
501 500
512 000
513 000
518 100
518 100
518 300
518 400
518 500
518 602
521 000
546 000
546 301
549 100
582 000

Drobný materiál - správa
Drobný materiál - Babyka
Drobný materiál - přednášky
Cestovné
Reprezentace
Ostatní sluţby - správa
Telefon a nájem kancelář
Ostatní sluţby - Ukrajina
Ostatní sluţby - Babyka
Ostatní sluţby - přednášky
Klub u P.M.Sněţné
Mzdové náklady - dohody
Dary
Dary humanit.účely-Ukrajina
Bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

12 352,70
371,40
10405,00
19 557,80
1 698,00
27 484,90
33 785,53
35 928,00
66 345,05
1 089,00
8 000,00
80 530,00
805,00
9 993,00
5 893,00
5 863,50
310 921,88

Výnosy
613 000
649 000
682 100
682 300
682 301
684 000
691 000

Změna stavu zásob
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky ze zahraničí
Příspěvky od soukromých osob
Sbírky Ukrajina
Členské příspěvky
Provozní dotace

247,90
21 360,51
108 000,00
86 005,00
27 699,00
2 025,00
26 000,00

Výnosy celkem

271 337,41

Hospodářský výsledek ztráta

- 39 584,47

Rozvaha za období 1.102003 – 31.12.2003

Aktiva
022 000
028 000
082 000
088 000
211 100
211 200
211 600
221 100
221 200
221 400
221 700
314 000
381 000

Movité věci a soubory movitých
věcí
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Oprávky k movitým věcem a
souborům movitých věcí

122 903,00
63 507,80
- 122 903,00

Oprávky k drobnému
dlouhodobému hmotnému
majetku
Hlavní pokladna
Pokladna Koronthályová
Pokladna České Budějovice
ČSOB – běţný účet
Česká spořitelna
HypoVerisbank
ČSOB – České Budějovice
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady r.2004 - Babyka

- 63 507,80

Aktiva celkem

91 948,25

731,00
40334,40
17 429,00
5 828,90
19 982,19
1 983,21
27 779,58
5 000,00
8 800,00

Pasiva
321 000
901 000
931 000
932 000

Dodavatelé
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk/ztráta
minulých let

11 177,30
110 069,45
3 400,09

Pasiva celkem

131 532,72

Výsledek – ztráta

6 885.88

- 39 584,47

 Spolupráce a kontakty
Mezi naše nejvýznamnější partnerské organizace v ČR patří:

















Národní centrum pro rodinu
Společnost pro podporu rodiny
Asociace pro rovné příležitosti
ECG ( Evropská kontaktní skupina)
YMCA – Živá rodina
Společnost pro ochranu nenarozeného života
Asociace nestátních organizací pro práva dětí
Český svaz žen

 Český helsinský výbor

 ProFem

Všem těmto partnerům děkujeme za spolupráci a doufáme, že
zůstanou našimi partnery i v dalším roce !

