
 

 
Vážení partneři, 
 
rády bychom Vás pozvaly k zapojení do projektu “Setkání u kulatých stolů”, který             
pořádáme díky finančnímu daru od společnosti IBM v období 1. 1. 2019. 2018 - 31. 5. 2019. 

Pro koho je projekt určen? 
Projekt je primárně určen pro talentované ženy z firem, které jsou nově na manažerské              
pozici nebo se na manažerskou roli připravují. Každá firma může nominovat do projektu             
jednu ženu. Vybrané firmy mohou také nominovat některou ze svých zkušených manažerek            
jako mentorku projektu. 

Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je osobnostní a profesní rozvoj talentovaných žen z firem            
prostřednictvím sdílení zkušeností u kulatých stolů. Účastnice si zdokonalí své komunikační           
dovednosti, získají poznatky a zkušenosti od mentorek a ostatních účastnic z oblasti            
leadershipu. Posílí svou sebedůvěru v přátelském prostředí a získají nové kontakty.           
Spokojená a inspirací nabitá účastnice se potom stane nositelkou pozitivní změny u Vás ve              
společnosti. 

Průběh Setkání u kulatých stolů 
Každá účastnice získá v průběhu odpoledne znalosti ze dvou různých témat z oblasti             
osobního rozvoje a leadershipu. 
 
Předpokládané termíny Setkání u kulatých stolů jsou: 30. 1. 2019, 27. 2. 2019, 24. 4. 2019,                
29. 5. 2019 od 14:00 do 17:00 v zasedací místnosti jedné ze zapojeným firem.  
Dále se talentové ženy zúčastní mentoringového dne v rámci Equal Pay Day 30. 3. 2019,               
kde si budou moci vybrat ze 60 různých osobností a témat rozvoje. 
 
Program jednotlivých setkání: 

14:00 Zahájení 
14:15 I. blok kulatých stolů 
15:15 Coffee break, networking 
15:30 II. blok kulatých stolů 
16:30 Řízená diskuze: hodnocení účastnic co si odnáší do praxe 
16:50 Pozvánka na další Setkání 
17:00 Ukončení 
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Vyhodnocení a certifikace 
Celý vzdělávací projekt bude zakončen vyhodnocením získaných dovedností a jejich          
aplikovatelnosti do každodenní praxe. Účastnice obdrží certifikát o absolvování při          
slavnostním předávání v rámci posledního setkání 29. 5. 2019. 

Pořadatel 
Business & Professional Women CR je českým klubem mezinárodní federace BPW           
International. Hlavním posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické          
nezávislosti. Business & Professional Women má s mentoringem v podobě kulatých stolů 10             
let zkušeností.  

Cena 
Díky finančnímu daru společnosti IBM je program pro členské firmy Business & Professional             
Women CR zdarma. Pro ostatní firmy je cena programu srovnatelná s ročním členstvím v              
organizaci BPW CR, tj. 15 000 Kč. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Věříme, že Vás projekt zaujal. Dle našich dlouholetých zkušeností přináší speed mentoring,            
jak tuto aktivitu nazýváme, ženám vysokou přidanou hodnotu. 
 
Pro zapojení mě neváhejte kontaktovat na emailové adrese michaela.melicher@bpwcr.cz. 
 
Těšíme se na setkání s vámi. 
Michaela Melicher 
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