
Academy for Women Entrepreneurs
(AWE)



95 787 studentek 133 zemí

95 787 žen ze 133 zemí už vystudovalo program Dreambuilder, který vyvinula prestižní 
Thunderbird School of Management na Arizonské státní univerzitě. 
Projekt AWE byl vyvinut s cílem posílit ženy na celém světě, aby naplnily svůj ekonomický 
potenciál, a vytvářet podmínky pro zvýšení stability, bezpečnosti a prosperity pro všechny.



1. ročník AWE v České republice

• Poprvé v roce 2021 díky spolupráci BPWCR & Velvyslanectví USA v ČR

• Nejlépe hodnocený průběh programu ze všech zapojených zemí

• 45 studujících žen - 96 % z nich dokončilo celý program a získalo certifikát

• Program Dreambuilder doplněn facilitací, mentoringem, networkingem

• Každá absolventka získala jako výstup studia kvalitní byznys plán

• Na závěr studia soutěž o nejlepší projekt (pitching contest) s finanční 
odměnou

• Slavnostní zakončení akademie v Rezidenci velvyslance USA

• Výrazný zájem médií o program



Průběh 2. ročníku programu

Říjen 2021 Leden 2022 Červen

Přijímáme přihlášky do programu Probíhá studium a s ním spojená facilitace, mentoring & networking

Slavnostní předání 
certifikátů o ukončení studia

Equal Pay Day
8.-10.4.2022

Pitching contest



Vyhledání začínajících podnikatelek

• Zapojení sítě BPWCR – 250 členů, 6000 kontaktů

• Zapojení absolventek 1. ročníku AWE

• Zapojení partnerů BPWCR – Czechitas, inovační centra, univerzity

• Zapojení partnerských médií

• Komunikace na sociálních sítících BPWCR + v regionálních FB 
skupinách sdružujících podnikatelky

Cílem je zapojit začínající podnikatelky nejen z Prahy, ale také z 
regionů (Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský kraj)



Parametry výběru začínajících podnikatelek

• Podle kvality projektu/byznys nápadu (projekt nesmí být starší než 3 
roky)

• Přednost projektům, které podporují digitalizaci a udržitelnost

• Podle regionu – důraz na podporu žen mimo hl. město Praha

• Podle úrovně angličtiny (studium probíhá v angličtině, doprovodná 
facilitace česky)

• Podle motivace zájemkyň o studium a jejich časových možností



Rozpočet projektu

47.000 USD

15.000 USD
Velvyslanectví 
USA

4.800 USD
BPWCR Partner/ Partneři 

akademie

* Rozpočet zahrnuje především zajištění profesionální facilitace, která je pro program Dreambuilder zásadní, aby obsah 
studia zasadila do lokálního kontextu. Facilitátorky proto musí mít zkušenosti nejen s podnikáním, ale také musí rozumět 
trhům, kterých se jednotlivé projekty týkají. 
Další náklady jsou spojené se samotnou koordinací a organizací projektu, zajištění setkání s facilitátorkami každý týden, 
zajištění mentoringu, organizací workshopů podle potřeb studentek, organizací networkingových setkání, organizací 
pitching contestu, dále s odměnou pro vítězku pitching contestu a setkáním během studia (Praha + regiony). 

12.200 USD
ECA Funds

15.000 USD



Nabídka partnerství

• Podíl na významném projektu na podporu žen s hmatatelnými výsledky

• Široký dosah publicity spojený s prezentací partnera

• Prezentace partnerství ve všech výstupech projektu – tiskové zprávy, 
webové stránky, sociální sítě

• Možnost zapojení při výběru studentek

• Zapojení do mentoringu

• Zapojení do soutěže o nejlepší byznys projekt (porota)

• Prezentace partnera na závěrečném setkání v Rezidenci velvyslance USA



Empowering women through online entrepreneurial training



Těšíme se na spolupráci

Lenka Šťastná
Prezidentka Business & 
Professional Women CZ z.s.

Michaela Stachová
Ředitelka AWE

www.bpwcr.cz/akademie-awe

605 80 88 01
Michaela.Stachova@bpwcr.cz

602 38 38 80
Lenka.Stastna@bpwcr.cz
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