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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 21 432
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 2014
byly:
- Pokračovat v budování dobrého jména organizace.
- Organizovat program pro cílové skupiny organizace.
- Úspěšně připravit 5. ročník Equal Pay Day.

Další dílčí cíle, které se podařilo splnit
byly:
- Poprvé se podařilo získat malý grant na podporu konference Equal Pay
Day.
- Stabilizovala se členská základna.
- 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.

V roce 2014 jsme pro vás nachystaly 9 BPW kaváren a 12 tradičních networkingových
obědů. Stihly jsme exkurzi do firmy RYOR, zašly jsme do divadla, na koncert i na módní
přehlídku. Získaly jsme nové dovednosti na seminářích, lépe využíváme sociální stě
Facebook a LinkedIN. Potkaly jsme i zajímavé osobnosti. Zúčastnily jsme se HR Days a
přispěly tradičním mentoringem. Oslavily jsme Týden Podnikatelek i konec roku na
Vánočním večírku. A v neposlední řadě jsme úspešně zorganizovaly již 5. ročník Equal
Pay Day.

Pro rok 2015 jsou hlavními cíli klubu BPW
Praha II:
- 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.
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20.2. networkingový oběd
25.2. Networking a mnohem víc - koncept Dušní 3

Činnost klubu BPW Praha II v roce
2014
Program akcí na 1. pololetí
2014
8.1. BPW kavárna
16.1. networkingový oběd
21.1. návštěva Libotowska salon
5.2. BPW kavárna
11.2. Naučte se mít rády svoje peníze – Marcela
Hrubošová

27.2. exkurze do firmy RYOR
5.3. BPW kavárna
8.3. Nenechte si ubližovat – seminář sebeobrany
pro ženy a dívky
10.3. Setkání s Karlem
Janečkem
20.3. networkingový oběd
25.3. Elevator speech – Marcela Janíčková,
Kateřina Koželská
2.4. BPW kavárna

17.4. networkingový oběd

5.6. divadelní představení Tonka Šibenice

25.4. Equal Pay Day 2014 aneb 5. ročník
Konference úspěšných žen

17.6. divadelní představení Tonka
Šibenice

7.5. BPW kavárna

24.6. Co takhle Clinique?

28.5. Den otevřených dveří – Inpharm clinic

25.6. Jdeme létu naproti – nordic walking seniorský
pochod

29.5. networkingový oběd
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26.6. networkingový oběd

26.9. Festival Whisky live!
1.10. BPW kavárna
9.10. Lektorské dovednosti s Olgou
Medlíkovou
Program akcí na 2. pololetí roku
2014

14.10. Módní přehlídka od Yvett Ajchler
16.10. Networkingový oběd BPW

17.7. Networkingový oběd BPW
17.10. Networkingový oběd Kopřivná,
Jeseníky

5.8. Kouzlo Malostranského hřbitova
26.8. Jiřina Jirásková – Hvězdou z vlastní
vůle

21.10. Corinthia Towers – wellness
22. – 23.10. Mentorujeme na HR Days

21.8. Networkingový oběd BPW
3.9. BPW kavárna

23.10. Seminář BPW Roztoky,
M.Hrubošová

5.9. Networkingový oběd Karlova Studánka

5.11. BPW kavárna

6.9. „Záříme“ aneb akčně mezigeneračně

7.11. Firemní profil na FB s Eliškou
Vyhnánkovou

9.9. Vyslanci i bez diplomatického pasu – Linda
Štucbartová, Lenka Andrýsková

12.11. Kabinet mentorek

10.9. Kabinet mentorek Equal Pay Day

12.11. Doba jedová – prof. Strunecká

11.9. Benefiční módní přehlídka PRO A SE
SMÍŠKY

13.11. seminář Efektivní networking, Roztoky
13.11. koncert Tóny nad městem

16.+17.9. Firemní profil na FB, Eliška
Vyhnánková
18.9. Networkingový oběd BPW,
P.Chvalinová
23.9. Je vaše chůze biodynamická? P.
Hanák
23+24.9. Umíte to s Linked In? Eliška
Vyhnánková
25.9. Konference o podnikání a
mikrofinancování

19.11. Oslava dne podnikatelek, GIFEW &
B&B
20.11. Networkingový oběd BPW, Lenka
Fabian
27.11. Vánoční večírek BPW
3.12. BPW kavárna
18.12. Vánoční Networkingový oběd
BPW
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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
a 25.4. 2014 se konal již 5. ročník.
Dopolední čas vyplnila inspirativní konference s mnoha zajímavými speakry jako 
Zdeněk Němec, Byznys
analytik LMC, Barbora Chuecos, generální ředitelka Mary Kay nebo Souriya OTMANI,
velvyslankyně Marockého království v ČR 
a další zajímaví hosté.
Stejně jako v minulých ročnících měly 
VŠECHNY ŽENY 
možnost setkat se 
zdarma 
prostřednictvím speed
mentoringu s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu a diskutovat. V
roce 2014 jsme nabídli celkem 
87! hodin mentoringu 
během 4 hodinových bloků. O své zkušenosti se
dělilo celkem 
50 profesionálek – 
mentorek a jejich hodiny navštívilo 
1500! registrovaných 
žen. BPW tak
úspěšně zasela semínko odvážných žen, které se aktivně zaslouží o svůj spokojený profesní a osobní růst
a pokračuje ve slavné tradici ojedinělé akce.
Součástí programu byly i aktivní přestávky – například 
bubnování s Tokhim, 
módní přehlídka Ivety
Pecuchové, nebo 
Smíchoškola 
GE Money, dále jste mohly využít služeb líčení a 
kosmetického
poradenství 
Mary Kay, 
diskusní kavárnu 
s vynikající kávou zdarma Nespresso, bohatá 
tombola,
zábava, trh s prodejními stánky, síťování a bohatý program s taneční skupinou Aneboafro s rautem během
slavnostní Afterparty.
Setkání s úspěšnými ženami jsme pro Vás mohly připravit bezplatně jen díky podpoře našich partnerů,
kterým tímto velmi děkujeme: 
MPSV, GE Money Bank, Plzeňský Prazdroj, Autosalon Klokočka,
Wunderman, ProMoPro, Clarion Congress Hotel Prague, LMC, Život Nápadům, OMD, Mary Kay,
Fructus Terrae 
a spoustu dalších podporovatelů a mediálních partnerů, kteří se na akci aktivně podíleli.
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Projekty roku 2014
Podnikání žen a rodina – ukončení
projektu
Doba realizace projektu: 
1. listopad 2012 až 31. říjen
2014
Projekt realizováný ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín pro region Ústecký kraj, který je
výrazně postižený nezaměstnaností. Projekt byl proto zaměřen na oblast sebezaměstnávání, které v
podmínkách nedostatku pracovních míst představuje alternativu omezující nezaměstnanost, neboť
umožňuje vytvoření vlastní pracovní příležitosti. Obsahem projektu je program všestranné přípravy žen k
podnikatelské činnosti.
Projektu se zúčastnilo celkem 60 osob z cílové skupiny. Hledisko rovných příležitostí bylo přitom
prosazováno i při vlastní realizaci projektu, neboť cílová skupina byla do projektu zapojena tak, aby se co
nejméně zasahovalo do rodinného života (denní účast max. 4 hodiny, zajištěná péče o děti, poskytnutí
přímé podpory apod.).
Cíle projektu
Projekt byl zaměřen na konkrétní okruh opatření v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a sice realizaci
programu přípravy žen k samostatné výdělečné činnosti, včetně slaďování této činnosti s rodinným
životem. Právě jako podnikatelky mohou totiž ženy prosazovat principy rovnosti i vlastním aktivním
přispěním, zatímco v roli zaměstnankyň mohou většinou jen požadovat jejich plnění. Účast na aktivitách
projektu měla pomoci ženám zakládat úspěšné firmy při existenci fungující rodiny. Jedná se především o
rekvalifikaci na podnikatelskou činnost či další odborné vzdělávání potřebné pro podnikání, dále pak
poradenství a asistenci při zahájení podnikání, ale také mentoring v oblasti rovných příležitostí, který má
přispět k formování jejich aktivního přístupu k řešení genderových problémů.
Cílové skupiny
Cílovou skupinu projektu tvoří ženy - zájemkyně o podnikání, jež v průběhu realizace projektu absolvují
program všestranné přípravy k podnikatelské činnosti.
osoby nad 50 let osoby do 25 let osoby (dlouhodobě)
nezaměstnané osoby s tělesným postižením rodiče na
mateřské/rodičovské osoby pečující o osobu blízkou nebo
závislého člena rodiny rodiče samoživitelé/ky (začínající)
podnikatelé/ky

Podpora trhu práce k vyšší atraktivitě regionu
Děčínska

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
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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 know-how 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

Projekt 100Zrcadel
pokračuje
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.
http://100mirrors.eu
Číslo projektu:
2014-1-ES01-KA200-004674

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
unie.
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Hospodaření BPW Praha II
Výkaz zisků a ztrát je přílohou výroční zprávy.
Dotace 25%

Náklady 2014
Mzdové náklady 
30%
Reprezentace 17%
Náklady na pořádání akcí 46%
Reklama, propagace
5%Poskytnuté členské
Administrativní 
náklady
příspěvky 2% 0%
Vstupné z akcí 22%
Reklama, sponzoring 28%

Výnosy 2014
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Členské příspěvky 2014 12%
Dary 10%

Nájem kanceláře 3% 
Ostatní
0%

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