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Půjdou v roce 2020 na pomoc týraným ženám či samoživitelkám pouhé 2 miliony?

Pomoc týraným ženám či obětem sexuálního násilí, vytváření svépomocných komunit romských žen či
podpora rodičům, kteří nedostávají výživné - tyto a další služby, které poskytují nevládní organizace, chce stát
v příštím roce omezit.
Ještě loni rozděloval Úřad vlády na podporu rovnosti žen a mužů 7 milionů korun, letos to byly již pouhé 4
milióny a příští rok to mají být jen 2 miliony. Tünde Bartha, náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy
vlády ČR, k tomu říká: „Na příští rok je pro rovnost mužů a žen vyčleněna částka 2 miliony Kč. Za Úřad vlády
jsme požadovali o 5 milionů Kč více. Ministerstvo financí nám bohužel nic navíc nepřidělilo.”
„Státu se tyto dotace vyplatí, jde o využití práce organizací, které mají dlouholeté zkušenosti a i díky
zapojování dobrovolníků pracují efektivněji než stát," říká Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby.
Navíc nejméně 30 % všech nákladů si musí organizace financovat jinak, než ze státních peněz, přičemž dotace
jsou striktně určeny na realizaci cílů schválené vládní politiky. V praxi to znamenalo, že vedle pomoci lidem v
akutní situaci byly financovány i preventivní služby. Příkladem může být projekt Centra Locika „Dětství bez
násilí“, který propojuje odborníky z různých oborů a pomáhá jim lépe rozpoznat a předcházet násilí na
dětech.
Ještě loni však stát mohl podpořit i práci organizací, které řeší systémové souvislosti nerovností. Problém
máme s platovou nerovností, která je v ČR 22 % ve prospěch mužů, což má dopady na nižší penze žen a jejich
větší ohroženost chudobou ve stáří. Demokracii nesvědčí ani nízký podíl žen na rozhodování. Třeba v
představenstvech státních firem to je zhruba jen pětina žen, navzdory tomu, že v ČR má ukončené
vysokoškolské vzdělání více žen než mužů. „Stát se sám mezinárodně zavázal, že tyto nerovnosti a problémy
bude řešit a pravidelně pokrok vyhodnocovat. Pokud vláda sníží dotaci, je to nejen špatné politické
rozhodnutí, poněvadž rovnost žen a mužů je předpokladem demokracie, ale i nehospodárný krok,“ dodává
Eliška Kodyšová z České ženské lobby, „podfinancované organizace pak nebudou mít kapacitu ani pro práci s
potřebnými, natož na odbornou práci.“ Přitom právě práce těchto organizací pomáhá státu naplňovat jeho
strategické cíle a jejich expertízu stát aktivně využívá mj. i k tomu, aby doložil plnění závazků plynoucích z
mezinárodních smluv.

Kontakt:
Eliška Kodyšová, předsedkyně ČŽL, predsedkyne@czlobby.cz, Tel: 739 415 312

Členské organizace: ACORUS / Aliance žen s rakovinou prsu / APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství / Business & Professional Women CR/ cats2cats /
Česká asociace dul / Česká komora porodních asistentek / Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek / Český helsinský výbor / Český svaz žen / Dívčí
spolek - Smíchovská střední průmyslová škola / Ekumenická akademie / EKS / Fórum 50 % / Fórum žen / Gender Studies / Genderové informační centrum Nora /
Hnutí za aktivní mateřství / Konsent / Manushe / MINERVA21 / Moravská unie žen / Národní kontaktní centrum - gender a věda (SOÚ AV ČR) / NESEHNUTÍ /
Gender & sociologie (SOÚ AV ČR) / Otevřená společnost /Ozvi se! (HollaBack! Czech) / Pomoc v nouzi / Porodní dům U čápa / proFem / Prostor pro rodinu /
Rodinné centrum Pexeso / ROSA – centrum pro ženy / Rozalio / Sdružení pro integraci a migraci / Top Centrum Podnikatelek CZ / Unie porodních asistentek / Ženy
s. r. o

Česká ženská lobby
V luhu 6
140 00 Praha 4
info@czlobby.cz
+420 725 820 266
www.czlobby.cz

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti spojuje 37 proženských
organizací. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti.
Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými
institucemi. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav,
sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.
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