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BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN PRAHA II
Český klub BPW je otevřená nezisková organizace, která sjednocuje všechny aktivní ženy, jež
hledají i nabízejí nová propojení, své znalosti a dovednosti. Rozvíjíme potenciál žen na všech
úrovních díky tradičnímu mentoringu, propojujeme ženskou energii na networkingových
akcích a ctíme doživotní vzdělávání na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Podporujeme
ekonomickou nezávislost žen.

Název společnosti: Business & Prossional Women Praha II
IČO: 228 21 431
Právní forma: spolek
Orgány společnosti:
1/ Statutární orgán
-

Prezidentka: Ing. Lenka Šťastná
Viceprezidentka: Dagmar Prajzlerová
Viceprezidentka: Ing. Jana Matoušková

2/ Předsednictvo:
-

Dagmar Prajzlerová
Alexandra Lemerová
Jana Matoušková
Kateřina Zimová

3/ Kontrolní komise:
-

Ivana Slavíčková
Lenka Kaprhálová
Eva Matějková
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Hlavní cíle pro rok 2015 byly:
-

Příprava 6. ročníku konference Equal Pay Day.

-

Spolupráce s dalšími organizacemi – Hospodářská komora, ČŽL, HR Days atd.

-

Budování organizace jako transparentní, otevřené, moderní neziskové organizace.

Další dílčí cíle, které se podařilo splnit, byly:
-

Získaly jsme projekt Empowering Women jako pokračování Equal Pay Day

-

Získaly jsme mezinárodní projekt v rámci Erasmus + „100 Zrcadel pokračuje“, který
se úzce vztahuje k naší činnosti.

-

Organizace má poprvé 2 zaměstnance na zkrácený úvazek placené z projektu.

-

Zpracovaly jsme 15 interních dokumentů, řádů a směrnic.

-

Asociace společenské odpovědnosti zpracovala audit organizace

V roce 2015 jsme pro vás nachystaly 15 setkání v kavárně BPW a k tomu navíc jednu
Mikulášskou kavárnu pro rodiče a děti. Uspořádaly jsme 16 networkingových obědů se
zajimavými hosty. Podívaly jsme se do Hard Rock Café, prohlédly si a ochutnaly krásy Itálie,
rozšířily jsme si obzory v oblasti zdravého stravování, módy, kosmetiky, péče o pleť i zrak.
Zdokonalily jsme se na 19! seminářích, kde jsme měly možnost dozvědět se něco nového na
téma finance, úspěch, networking, fundraising, jak si upravit profil na Facebooku, LinkedInu,
jak si vytvořit působivý web aj. Opět jsme se velmi úspešně zúčastnily HR Days a přispěly
tradičním mentoringem. Klasických mentoringů u kulatých stolů na vás čekalo 11. Oslavily
jsme Týden Podnikatelek společně s GIFEW a BforB. Konec roku jsme si užily na Vánočním
večírku spojeným s muzikálem. V neposlední řadě se konal již 6. ročník Equal Pay Day a
překonal všechna očekávání!

Pro rok 2016 jsou hlavními cíli klubu BPW ČR:
-

Realizace 7. ročníku Equal Pay Day

-

Stát se řádným členem Asociace společenské odpovědnosti

-

Prohlubovat zapojování členek do BPW International

-

Účast na Evropské konferenci BPW v Curychu

-

Transformovat organizaci podle Občanského zákoníku
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Činnost klubu BPW Praha II v roce 2015
Program akcí na 1. pololetí 2015
Období

Typ akce

Název akce

07.01.15

Kavárna

BPW kavárna

15.01.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd

22.01.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Roztoky s Lenkou Švecovou

22.01.15

Akce u partnera

Exkurze Hard Rock Café

23.01.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd Jeseníky, gril Stránské

04.02.15

Kavárna

BPW kavárna

04.02.15

Akce u partnera

Byznysklub s Margaretou Křížovou

05.02.15

Konference

Konference Restart Kariéry

17.02.15

Akce u partnera

Setkání u čaje TeeGschwendner

19.02.15

Konference

Konference WO.MEN

19.02.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Roztoky, Jana Onderková

23.02.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd Jeseníky

26.02.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW, C. Panorama

04.03.15

Kavárna

BPW kavárna

10.03.15

Akce u partnera

Křest knihy Marcela Hrubošová

17.03.15

Akce u partnera

Jarní koktejl v Dušní 3

19.03.15

Kulturní networkingová akce

seminář Žena a peníze, Roztoky

26.03.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW, A. Kroupová

27.03.15

Kavárna

Kavárna BPW Jeseníky

01.04.15

Kavárna

BPW kavárna

07.04.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Dotace z EU, Worklifeagency

17.04.15

Konference

Konference ŽENY SOBĚ

18.04.15

Konference

EQUAL PAY DAY

23.04.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Úspěch či neúspěch, Roztoky

06.05.15

Kavárna

Kavárna BPW

21.05.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Roztoky, Simona Procházková

21.05.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW – Pyramida

21.05.15

Akce u partnera

Módní přehlídka Berchtold

22.05.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd Jeseníky

22.05.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd Pardubice, L.Šťastná

26.05.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women
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03.06.15

Kavárna

Kavárna BPW

09.06.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women

11.06.15

Kavárna

Piknik v BPW Roztoky, Jíst spolu

12.06.15

Kavárna

Kavárna BPW Jeseníky, farma Bovine

16.06.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Mam Prostor, Venda Vaníčková

16.06.15

Akce u partnera

Setkání v Salonu Papilio, p. Hájková

18.06.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Flexibilní práce, Jana Klampflová

22.06.15

Akce u partnera

Kabinet Mentorek v salonu Essilor

23.06.15

Kulturní networkingová akce

Workshop „Pohovor“ Tomáš Kousek

25.06.15

Kulturní networkingová akce

Workshop Najsi své já, Lenka Jiráčková

25.06.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW, M.Chytilová
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Program akcí na 2. pololetí roku 2015
Období

Typ akce

Název akce

01.07.15

Kavárna

BPW kavárna

02.07.15

Kulturní networkingová akce

Seminář O Slaďování, Jana Klampflová

16.07.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW, J.Bičíková

21.07.15

Kulturní networkingová akce

Jak na Facebook, Eliška Vyhnánková

05.08.15

Kavárna

BPW kavárna

13.08.15

Kulturní networkingová akce

Jak na networking, Kamila Zárychtová

18.08.15

Akce u partnera

Setkání s Libuší Kyzlinkovou, Essilor

20.08.15

Kulturní networkingová akce

Jak na Linked IN, Eliška Vyhnánková

20.08.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd BPW, V. Eisenvortová

25.08.15

Mentoring

Mentoring BPW, Empowering Women

02.09.15

Kavárna

Kavárna BPW

04.09.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd Jeseníky ve Stránském

08.09.15

Konference

Za vším hledej ženu, konference Parlament

12.09.15

Akce u partnera

Záříme, Akčně mezigeneračně

15.09.15

Mentoring

Mentoring BPW, Empowering Women

17.09.15

Kulturní networkingová akce

Seminář Roztoky, Time management

18.09.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd s Adélou Hálkovou, Smartpress

21.09.15

Kulturní networkingová akce

Školení Fundraising BPW v Baby Office

22.09.15

Mentoring

Mentoring s Monikou Fenykovou

24.09.15

Kulturní networkingová akce

Převychovej své vnitřní prase – přednáška

01.10.15

Akce u partnera

Cesta na jih Itálie se Slow Food Prague

07.10.15

Kavárna

Kavárna BPW - Empowering Women

08.10.15

Akce u partnera

Oslavte s námi Den Zraku – S Optik

13.10.15

Kulturní networkingová akce

Působivý web workshop, Polabské sítě

15.10.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd s Michaelou Hrdličkovou

17.10.15

Akce u partnera

Kaštánkohraní Stránské

20.10.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women

21.10.15

Akce u partnera

Mentorujeme na HR Days

22.10.15

Akce u partnera

Mentorujeme na HR Days

22.10.15

Mentoring

Mentoring BPW, Empowering Women, Roztoky
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23.10.15

Kavárna

Kavárna BPW Jeseníky

04.11.15

Kavárna

Kavárna BPW

06.11.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women, Teplice

10.11.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women

11.11.15

Akce u partnera

Jaké jídlo vlastně jíme se Slow Food

19.11.15

Kulturní networkingová akce

Já a moje peníze – BPW Roztoky

19.11.15

Networkingový oběd

Networkingový oběd s Lenkou Hejdukovou

19.11.15

Akce u partnera

Večírek Den Podnikatelek s GIFEW a BforB

02.12.15

Kavárna

Mikulášská kavárna BPW, Empowering Women

03.12.15

Vánoční večírek

Vánoční večírek Mamma Mia!

08.12.15

Mentoring

Mentoring BPW – Empowering Women

10.12.15

Mentoring

Mentoring BPW, Empowering Women, Roztoky

10.12.15

Akce u partnera

Jaké jídlo vlastně jíme se Slow Food

17.12.15

Networkingový oběd

Vánoční setkání u oběda
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Výběr z pozvánek na akce BPW v roce 2015

Váš team BPW – Jana, Tereza, Lenka, Iva, Helena
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Equal Pay Day neboli DEN ROVNOSTI
PLATŮ - je celosvětovou akcí
s dlouholetou
tradicí
v řadě
evropských zemí. V České Republice
je tato aktivita vlajkovým projektem
neziskové organizace Business &
Professional Women a nese
název ŽENY SOBĚ.

17. a 18. dubna 2015 proběhl v pořadí již 6. ročník celosvětové akce Equal Pay Day – Ženy Sobě
a poprvé v historii byla akce dvoudenní. První den proběhla veleúspěšná pracovně
zážitková konference a druhý den jsme se věnovaly jenom ženám a pomocíspeed mentoringu
je inspirovaly k akčním činům.
Významnými hosty páteční konference se stala, i když jen virtuálně, VĚRA
JOUROVÁ (evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti
pohlaví), SHIGERI TAKAMATSU (marketingová ředitelka Cartieru), DRAHOMÍRA MANDÍKOVÁ
(ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku v Plzeňském
Prazdroji), LENKA ČÁBELOVÁ z Microsoftu a mnohé další inspirativní ženy.
Sobotní mentoring opět trhal rekordy. Zaznamenaly jsme přes dva tisíce registrací a probíhal
celý den, v pěti blocích.
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Účastnice se v hodinových blocích mohly setkat například s MARKÉTOU FIALOVOU z TV
Nova, RADMILOU PINKAVOVOU JIRKOVSKOU (HR ředitelkou TV Nova), BARBOROU
SMUTNOU (HR ředitelkou České televize), BARBOROU CHUECOS (generální ředitelkou z Mary
Kay), VERONIKOU
BRÁZDILOVOU (generální
ředitelka
z
Xeroxu), MARGARETOU
KŘÍŽOVOU a mnoha dalšími úžasnými mentorkami.

Poprvé v historii se také pod jednou střechou potkal mentoring a koučink. To aby účastnice
viděly rozdíl v těchto dvou odlišných disciplínách. Koučinkovou zónu zastřešovala společnost
Koučink Centrum Lenky Zelingrové, za což velmi děkujeme.

Pro maminky s dětmi byl k dispozici dětský koutek Rossmánek, který byl připraven ve
spolupráci s Baby Office.
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Děkujeme všem partnerům i podporovatelům konference EPD!
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Dlouhodobě uznáváme společné hodnoty a cíle. Naše členky:


se chovají profesionálně při své činnosti ekonomické, politické i společenské



zapojují se do networkingu, mentoringu a lobbingu v zájmu ženské solidarity



celoživotně se vzdělávají



pomáhají propagovat hodnoty organizace BPW a její aktivity, jsou loajální



podporují členky Mladého klubu, vzájemně se respektují a důvěřují si



spolupracují s ženskými organizacemi k dosažení společných cílů



podporují Equal Pay Day a jeho myšlenku na národní i mezinárodní úrovni



rozvíjí přátelství mezi národy a různými kulturami



myslí a jednají lokálně, národně i mezinárodně

Ženy na akcích BPW tráví čas, protože chtějí a protože je to baví, jinak by nic nedávalo smysl.
Členkou klubu BPW se může stát každá žena, která souzní s našimi hodnotami.

V roce 2015 jsme přivítaly 72 nových členek
a 9 firemních partnerů.
Děkujeme za vaši podporu.
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Regionální kluby
BPW Roztoky
Od října 2014 působí v Roztokách u Prahy klub
žen BPW, který spolupracuje s městským úřadem
a knihovnou. Semináře a workshopy se staly
místem předávání zkušeností, inspirací a
rozšiřování znalostí. Zároveň v Roztokách
proběhl mentoring projektu Empowering
women. Pro rok 2016 se klub zaměří především
na další vzdělávání v oblasti výchovy dětí,
komunikace a profesního růstu.

BPW Jeseníky
Klub BPW Jeseníky získal stále zázemí pro oblíbená
networkingová setkání v Nedělní škole řemesel ve
Stránském. Na setkáních se konzultují různé
konkrétní podnikatelské záměry a tímto vznikají
nové spolupráce a zajímavý způsob získávání
zkušeností, vše v přátelské příjemné atmosféře
pod heslem: pomáháme se, jak umíme.
Podařilo se pozvednout povědomí o místních
podnikatelkách, upozornit, že ženy mají i v tomto
regionu nenahraditelnou roli v podnikatelském prostředí. Díky provázání s BPW mnohé členky
klubu navázaly nejen nové obchodní příležitosti, ale i nečekaně nová, zajímavá přátelství.
Cílem pro rok 2016 je přesvědčit další ženy podnikatelky z regionu Jeseníky, že jim klub má co
nabídnout a rozšířit tak svou členskou základu.

BPW Mladý klub
Young klub BPW sdružuje členky klubu do 30 let.
Mezi aktivity roku 2015 patřila významná pomoc na
konferenci Equal Pay Day, dále 1x měsíčně
setkávání členek, organizace workshopu o
stravování pro členky BPW, výpomoc v kavárně a
aktivní zapojení do organizace večírku podnikatelek
a do přípravy a prezentace mikulášské nadílky.
Všechny dívky se za dobu svého působení v klubu
hodně posunuly vpřed, aktuálně mají všechny práci v oboru, která je baví a pomalu se z nich
stávají mladé úspěšné dámy a ne jen stroje na stížnosti.

Business & Professional Women Praha II

Projekty roku 2015
Podpora trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska – ukončení projektu
Doba realizace projektu: 1. prosinec 2012 až 30. květen 2015
Projekt realizováný ve spolupráci se statutárním městem Děčín, s Okresní hospodářskou
komorou Děčín a zahraničními partnery: město Lecce (Itálie) a město Ružomberok
(Slovensko). Projekt přisppívá k podpoře zaměstnanosti v regionu Děčínska, který je 6. v pořadí
regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Prostřednictvím společných konferencí a návštěv
konkrétních institucí, které úspěšně fungují na trhu práce při komunikaci s MSP či v oblasti
podpory nezaměstnaných, bude žadatel čerpat zahraniční zkušenosti a dále je šířit mezi
partnery projektu a další zúčastněné. V rámci projektu bude vytvořen inovativní nástroj Řešme
věci společně, který v místním partnerství spojí Město Děčín, OHK, zaměstnavatele, MSP a
další instituce trhu práce. Cílové skupiny tohoto budou podpořeny prostřednictvím zlepšení
komunikace města s MSP/zaměstnavateli, vytvořením webového portálu pro podnikatele a
nezaměstnané a vznikem poradenského centra, které bude radit se zahájením podnikání.
Výstupem projektu bude zejména Strategie podpory MSP s využitím získaných zahraničních
zkušeností a nastartované aktivity v rámci pilotního zkoušení inovativního nástroje Řešme věci
společně.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti na Děčínsku prostřednictvím vytvoření
efektivní strategie podpory MSP. Specifickými cíli projektu jsou: přenos zkušeností a knowhow ze zahraničí od partnerů projektu, založení fungujícího místního partnerství, založeného
na efektivní komunikaci města se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, vytvoření
inovativního nástroje Řešme věci společně a podnikatelského inkubátoru.
Cílové skupiny
osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
(začínající) podnikatelé/ky
OSVČ
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Název projektu:

Projekt 100Zrcadel pokračuje

Doba realizace projektu:

září 2014 – srpen 2016

Staly jsme se partnery projektu 100 Mirrors Extended - 100Zrcadel pokračuje, který je
financován z programu Erasmus+. Jedná se o pokračování velmi úspěšného projektu 100
Mirrors.
Projekt 100 Mirrors přinesl portréty 100 žen podnikatelek. My nyní oslovíme dalších celkem
100 žen ze Španělska, Řecka, Itálie, České republiky, Nizozemí, Slovinska a Rakouska. S těmito
ženami uděláme interview, které bude popisovat jejich vlastní příběh úspěchu, a rovněž výzvy,
specifické pro zemi, ve které žijí, pro obor, ve kterém pracují, nebo pro ně samotné. Následně
v rámci projektu provedeme analýzy a srovnání postavení žen v rámci zúčastněných zemí a
představíme 20 zajímavých žen z každé země, které propojíme do jedné komunity.
Na internetu je k dispozici dotazník, díky kterému vybereme ty ženy, které se stanou „zrcadly“
– inspirací pro začínající podnikatelky, či mladé ženy, hledající směr a inspiraci v životě.
Na našich stránkách budeme přinášet další podrobnosti a informace k tomuto projektu.
Číslo projektu: 2014-1-ES01-KA200-004674
Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie.
http://www.100mirrors.eu/ext/
https://www.facebook.com/100Mirrors
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Název projektu:

Empowering Women - BPW mentoring

Doba realizace projektu:

duben 2015 - březen 2016

Přicházíme s novým projektem Empowering women. Je
pro ženy se zájmem o osobní a kariérní rozvoj, pro ženy,
které na sobě chtějí pracovat, aktivně se zapojit do
rozvoje své kariéry nebo začít podnikat.
Projekt Empowering Women, který je podpořen
grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, bude celoročně a zdarma
motivovat ženy pomocí sdílení zkušeností s mentorkami a ostatními účastnicemi. Jeho hlavním
cílem je zvýšit podíl žen v rozhodovacích pozicích v ČR a profesionalizace neziskové organizace
BPW Praha II. Projekt volně navazuje na úspěšný šestý ročník akce Equal Pay Day – Ženy sobě.
V projektu ženy čekají speed mentoringová setkání u kulatých stolů, edukativní semináře a
networkingová setkání, v Praze i v regionech. V Praze je do projektu zapojeno již 70 aktivních
žen. Mají za sebou zajímavé workshopy, účastní se networkingových setkání, po celý rok
pracují na svých vizích, motivují se navzájem, propojují a sdílejí své příběhy.
Výstupy z projektu a naplněné vize vybraných účastnic budeme prezentovat dalším ženám na
konferenci v rámci 7. ročníku Equal Pay Day, ve dnech 18. a 19. března 2016.
Cílová skupina: maminka (nejen samoživitelka) pečující o dítě
/ děti do 15 let, která se chce aktivně podílet na své kariéře.
Číslo projektu: 3720012

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz
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Název projektu:
Open Mobile Learning Platform for
Small and Medium Enterprises (Otevřená mobilní vzdělávací
platforma pro malé a střední podniky)
Doba realizace projektu: říjen 2015 – říjen 2017
Hlavní cíl projektu: rozvoj základních a měkkých dovedností s
využitím inovativních metod
Další cíle: zvýšení úrovně dosažených znalostí, podpora
vzdělávání podnikatelů a sociálního podnikání mezi mladými lidmi.
Koncept m-learningu (mobile learning) je stále v oblasti vzdělávání dospělých velmi inovativní
a nabízí různé možnosti a rychlé reakce na potřeby trhu. Mobilní zařízení, jako nejoblíbenější
médium pro poskytování produktů a služeb v celé EU, umožňuje větší volnost interakce, stejně
jako využití menších časových bloků pro sebevzdělávání například při cestování městskou
dopravou nebo při čekání na nádraží, letišti, u lékaře.
Partneří projektu:
BULHARSKO - School of Business Competences (SBC), koordinátor
ŠPANĚLSKO - Instituto Tecnológico de Canarias S.A. (ITC)
PORTUGALSKO – MentorTec
BULHARSKO - Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (BCCBR)

Číslo projektu: 2015-1-BG01-KA204-014327
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Hospodaření BPW Praha II
Náklady na
projekty
15%

Ostatní
1%

Náklady 2015
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náklady
6%

Mzdové
náklady
45%

Reklama,
propagace
15%

Reprezentace
12%

Nájemné
6%

Výnosy 2015
Dary
2%

školení
7%

Reklama,
sponzoring
25%
Nájem Kanceláře
2%

Dotace
37%

Vstupné z
akcí
15%

Členské příspěvky
11%

Výkaz zisků a ztrát je přílohou výroční zprávy.

Ostatní
1%
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Poděkování
Děkujeme našim členkám, firemním členům a
partnerům za významnou podporu, bez které
bychom naše projekty nemohly realizovat.
Děkujeme také desítkám dobrovolnic, které se
do aktivit naší organizace pravidelně zapojují.
Jejich odborné znalosti a zkušenosti posouvají
naši neziskovou organizaci vpřed a přispívají
k tvůrčí atmosféře a profesionalitě našich akcí,
zejména Equal Pay Day.

