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Profil organizace: O NÁS
Prezidium - členky - Stanovy

Jsme veřejně prospěšná organizace, která propojuje aktivní ženy, které chtějí dělat
mnohem víc, než byznys. Hlavním cílem je posílení postavení žen při realizaci cílů
udržitelného rozvoje. Celoročně vedeme kampaň #rovnáodměna, medializujeme
ženské vzory a podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti.

BPWCR je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve více než 100
zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních členek a
zakladatelek BPW International v roce 1930.

Českou organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy spojí,
dokážou neuvěřitelné věci.

Naplňujeme pilíře advokacie do roku 2025:
● Rovné odměňování, finanční bezpečnost žen v ČR pomocí kampaně

#rovnostplatů #rovnáodměna
● Principy posílení postavení žen v práci, implementace Women Empowerment

Principles (WEPs)
● Pomoc a podpora ženám v podnikání, příprava a realizace Akademie AWE
● Podpora ženám ve vedoucích pozicích - prezentace žen jako vzory
● Další vzdělávání žen včetně posilování finanční gramotnosti
● Inspirovat ženy k vzájemné podpoře, solidaritě, networkingu a vzdělávání
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Osobní členství

Být členkou BPWCR znamená přiložit ruku k dílu a podpořit další ženy svými
zkušenostmi a expertízou. Navazovat spolupráci, rozšiřovat síť kontaktů a vědomě
bourat omezující stereotypy a předsudky svou aktivitou, dalším vzděláváním a vést ženy
k ekonomické nezávislosti.

Firemní členství
Naši firemní členové vědí, že investice do podpory žen má smysl. Diverzita firmu posiluje
a má jasný pozitivní dopad na ziskovost a růst firmy jako takové.
Členské firmy mají diverzitu jako firemní téma, vědomě ho řeší a realizují řadu
programů k jejímu posílení. Budují značku férového zaměstnavatele a jsou součástí
komunity firem, které usilují o změny ve společnosti. Využívají příležitost posilovat roli
žen ve společnosti a jsou inspirací pro ostatní.

Děkujeme za podporu společných témat společnostem: AB Inbev, ABClinic, Agentura
theBESTtranslation s.r.o., Allianz pojišťovna, a. s., Altro Management, Asahi CE & Europe
Services s.r.o., Brauf Wax s.r.o., Connect Economic Group, ČEPS, a.s., D.C.G.DELTA
Consulting Group s.r.o.(dsg), Essox, Fancy Diamonds, FAPI, Gasnet, GlaxoSmithKline,
s.r.o., Hospodářská komora Praha 1, CHANGERINE, Karásková Jana, Kongresové
centrum Praha, Mars Global Food & Drinks, Mašek Networks spol. s r.o., MJ Hotel
Advisor, Nadace krása pomoci, SERENDIPITY Travel s.r.o., Soukromá základní škola
Cesta k úspěchu v Praze, s.r.o., The Simplified Mind, Uniqa, werichovavila – Petrana
Slámová.

Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz

3

https://bpwcr.cz/clenstvi/
https://bpwcr.cz/firemni_clenstvi/
https://www.abclinic.com/
http://thebesttranslation.cz/
http://thebesttranslation.cz/
https://www.allianz.cz/cs_CZ/
https://altromc.cz/cs/
https://wax-in-the-city.com/cs/
http://www.connectgroup.cz/
https://www.dcgdeltaconsulting.com/
https://www.dcgdeltaconsulting.com/
https://www.fancydiamonds.cz/
http://cz.gsk.com/cs-cz
http://cz.gsk.com/cs-cz
http://www.hkp.cz/
https://www.mars.com/
https://bpwcr.cz/clenky-bpw/simonamaskova/
http://www.mjhoteladvisor.cz/
http://www.mjhoteladvisor.cz/
https://www.krasapomoci.cz/
http://www.serendipity.cz/
https://www.cestakuspechu.cz/
https://www.cestakuspechu.cz/
http://www.simplifiedmind.eu/
https://www.uniqa.cz/
http://www.werichovavila.cz/
http://www.bpwcr.cz
mailto:bpwcr@bpwcr.cz


Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz

4

http://www.bpwcr.cz
mailto:bpwcr@bpwcr.cz


Děkujeme také všem dobroholkám, díky kterým na akcích vše funguje
tak, jak má.

BPWCR je členkou sítí: AVPO, ČŽL, Asociace společenské odpovědnosti. A odbornou
partnerkou soutěže Zlatá koruna.
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Co pro nás znamenal rok 2021?
Ukazuje se, že pandemie v práci nepřiměřeně zasáhla zejména ženy, které budou
potřebovat ještě větší podporu a porozumění. Ženy v roce 2021 nemají čas na sebe ani
NETWORKING, nehrnou se do vysokých pozic, jsou unavené a potřebují podporu nebo
restart. To vše zjišťoval průzkum projektu, podívejte se.

Rok 2021 provází neustálé TURBULENCE a výkyvy. Akce stavíme hybridně, učíme se za
pochodu. Každá zkušenost je nová, používáme nové nástroje. Proměna dovedností.  Vše
jde závratnou rychlostí ruku v ruce s vakcínou. Rodí se nové příležitosti, jak se můžeme
rekvalifikovat a odstartovat novou kariéru. Nastává PROCITNUTÍ, provází ho ale obavy.

Je potřeba podpořit se. Spojit. Odpočinout si a pohladit. BILANCUJEME. Měříme dopad
roku ztrát a odcizování, roku práce jinak. Jen 1 z 10 žen odpovídá, že se chce vrátit do
kanceláře naplno. Argumenty? Zkusila jsem, že “to jde”. Počítám, že budu chodit do
kanceláře jen na 3 dny. Ušetřím spoustu času. Nemám už oblečení na 5 dní v kanceláři. Chci
se věnovat více rodině. Chci se věnovat zdraví. Musím začít zase pravidelnost. Vyhovuje mi
kombinace 2:3. Jsem efektivnější, nemohu si dovolit prodlevy, mám další 3 směny.
Nezvládám dojíždění a péči o děti (vyzvedávání ze školy).

Všechno se mění. Požadavky i nároky. Přemýšlíme, jak do nich začlenit naše programy,
které nesou společenskou odpovědnost našich témat. Chceme být vzorem pro ostatní.
nejen v dobách dobrých, ale hlavně v dobách změn je potřeba podporovat diverzitu.

Poděkování za důvěru partnerům a podporovatelům,
kterou udržujeme ve společných hodnotách, tématech a vizích a v našich projektech.

Když jsme byly osloveny na shrnutí 12 leté spolupráce americkou centrálou společnosti
Mary Kay v Dallasu, samy jsme při sestavování reportu byly ohromeny četností
inspirativních příležitostí, které nám spolupráce přinesla a její výstupy byly dokonce
citovány ve Financial Post.
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DĚKUJEME všem partnerům, mediálním partnerům, podporovatelům a donátorům,
které uvádíme u konkrétních projektů.

Klíčové Projekty
Hledáme možnosti jak ženám ulehčit náročnou situaci, jak je posunout v dalším vzdělání
- realizujeme projekty....

EQUAL PAY DAY 2021
Vlajkový projekt organizace si klade za cíl informovat veřejnost o přetrvávajícím
hlubokém rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR a vytváří prostor pro diskuzi nad
řešeními, pomocí sdílení zkušeností a příkladů z praxe firem i jednotlivců.

12. ročník jsme uspořádaly podruhé online - Ohlédněme se společně za rokem 2021

Děkujeme partnerům akce: MARS, IKEA, Wunderman Thompson, Mary Kay, Smart
Emailing, odborný projekt 22 % K ROVNOSTI, Mondeléz International, AB Inbev, GSK,
Axocom, Rossmann, Magenta Experience Centre.

Děkujeme hlavnímu mediálnímu partnerovi TV Nova a mediálním partnerům E15, Moje
Psychologie, Náš Region, Blesk pro ženy, Profesia, Averia, Business MC, Motiv P a další.
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Téma: Počítejte s námi
Termín: 26.3. - 1.4.2021 | program na 7 dní | 12. ročník | 918 účastnic a účastníků
39 vystupujících konference | 60 mentorek | 52 externích mediálních výstupů kampaně
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Výstupy projektu a dopad:

1. 918 motivovaných účastnic a účastníků ke změnám (celkem 18302 od roku 2010)
2. 13 mediálních partnerů nesoucí informaci k rovnému odměňování
3. Online Katalog
4. Videozáznamy vystupujících na YouTube
5. 50+ mediálních výstupů v kampani za #rovnéplaty
6. Webová podstránka s odbornými informacemi o vzniku, příčinách a řešení

#equalpay
7. Vliv na veřejnost vnímat rovnost platů jako problém, který je potřeba řešit
8. Reporty o dopadu do BPW International, BPW Europe, Evropská komise a Úřad

Vlády
9. Účast osobností je pravidelně reportován zahraničními médii, např. Mary Kay ve

Financial Post US, Mars, a další.

Having its own program full of English speaking personalities. Looking back 2021.

AWE (Academy for Women Entrepreneurs)
V lednu 2021 jsme odstartovaly unikátní pilotní projekt AKADEMIE pro podnikatelky
(AWE), který má za cíl podpořit začínající podnikatelky pomocí studia speciálního
modulu Dreambuilder Arizonské státní univerzity s vytvořením funkčního byznys plánu
a komunity podnikatelek.

Fakta:
1. ročník | 1. launch v ČR | 39 úspěšně vystudovaných | 100% úspěch studujících | 13
týdnů studia | soutěž o nejlepší projekt podpořený finanční odměnou 50.000 Kč |
pracovní skupina na facebooku | podpora a zázemí služeb BPWCR | facilitátorky a
mentorky z řad členek BPWCR | doprovodné workshopy | slavnostní zakončení na půdě
US | ocenění z Washingtonu za xx. nejúspěšnější launch na světě | hledáme
spolufinancování projektu pro udržitelnost | Publicita
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Women's Empowerment Principles
Staly jsme se ambasadorkami WEP´s v ČR, souboru sedmi principů jak narovnat rovné
příležitosti. Principy posílení postavení žen (WEPs) jsou prostředkem pro plnění cílů
agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN v otázkách rovných příležitostí pro ženy a
muže na pracovištích firem a ve společnosti celkově.

Abychom co nejlépe předaly myšlenku principů dalším signatářům, využily jsme získaný
grant od OSF, abychom se naučily jak organizovat advokační činnost, jak pracovat s
argumenty a řešit komunikační kampaň. To vše představíme v roce 2022.

Fakta: spojení firem & cílů organizace | Advokační činnost - podpora OSF | Pracovní
skupina z členek a firemních členů BPWCR | tvoříme plány projektu EWO | launch 2022
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10

https://bpwcr.cz/projekty/weps/
http://www.bpwcr.cz
mailto:bpwcr@bpwcr.cz


Projekty 2021

Anchors for the Future
Po vytvoření online platformy Padlet jsme začali vytvářet edukativní hru pro dívky a
mladé ženy ve věku 13 - 21 let. Setkání nad vývojem hry jsme zahájili červnovým
tréninkem v Polském městě Opole. Po proběhlých testovacích kolech ve všech
partnerských zemích a díky podrobné zpětné vazbě jsme vývoj hry znovu posunuli na
listopadovém setkání v Praze.
V září proběhlo partnerské setkání v Portugalském Lisabonu, kde se odstartovala
příprava podkladů pro online publikaci SPARKS. Dokončení projektu v roce 2022.

Flexibilní práce pro ženy z Děčínska
V roce 2021 stále pokračují online konzultace a poradenství, mentoring a workshopy v
Děčínském okrese.

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské
společnosti v advokační práci programu
Květen 2021: začínáme čerpat konzultace, jejichž cílem je je vypilování dlouhodobé
Advokační strategii a akčního plánu , diskutování advokačních aktivit a jejich
udržitelnosti v budování dlouhodobé důvěry a spolupráce s klíčovými stakeholdery.
Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací
občanské společnosti v advokační práci programu“. Projekt je podpořen v rámci
programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení
kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Women in the media
Srpen 2021: zakončujeme projekt WOMED, kde je hlavním výstupem tréninkový
program a společná podporující se mezinárodní platforma. Projekt „Women in the
media“ posiluje postavení žen ve filmovém a TV průmyslu, přispívá k důležitým změnám
v jejich životech a podporuje zastoupení žen na vedoucích pozicích ve filmové tvorbě, ke
kariérnímu postupu a zájmu.

- Projekt WOMED v první fázi zmapoval současné postavení žen v médiích a
zejména ve filmové produkci.

- V návaznosti na průzkum vznikla sada on-line vzdělávacích materiálů, které jsou
speciálně navrženy tak, aby pomohly ženám porozumět odlišnostem kulturního
sektoru, ukázat jaké dovednosti a pracovní místa jsou zapotřebí,

- prostřednictvím digitálního školení Filmmaking Training program lze vybavit ženu
výběrem unikátních dovedností jako např. cesta ke kariéře ve střihu videa, psaní
a sebeprezentace pro film, televizi a rozhlas.
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Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive
Europe
Září 2021: Otevírají se hranice, po dlouhé přestávce tak můžeme odjet prezentovat na
druhou mezinárodní konferenci projektu Smiling na Maltu, kde se potkalo 15
partnerských organizací.
První den konference vystoupila Lenka Šťastná s tématem "Integration and
Volunteering: NGOs and Volunteering“ a Helena Dreiseitlová v panelové diskuzi na
téma "Multiculturalism and the value of equality and diversity".
Další setkání nás čekají v roce 2022.
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Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR
Září 2021: Projekt, který navrhuje sloučit web organizace BPWCR a projektu Equal Pay
Day pro zjednodušení administrativy, lepší digitalizace a automatizace. Projekt
podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z
Fondů EHP a Norska. Projekt v roce 2021 opravil jednoduché chybné nastavení webů a
vybraný dodavatel provedl analýzu ke sloučení. Konkrétní změny a doporučení bude
organizace realizovat v roce 2022.
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Žena, rodina, kariéra
Říjen 2021: Stáváme se českými partnerkami projektu financovaného Visegrádským
fondem programu V4. Tématem jsou dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a
životem v zemích Visegrádu. Společně jsme zrealizovaly obsáhlý výzkum napříč zeměmi
V4. Výsledky studie se prezentovaly v online kampani, eventy v každé zemi a na
mezinárodní konferenci, kterou přišel podpořit český ambasador v Maďarsku.

Vlastní aktivitou, pořádáním či spolupořádáním akcí, přispíváme samy na chod
organizace a k plnění našich společenských cílů.

Online nástroje využíváme v každé příležitosti jak udržet kontakt s cílovou skupinou, s
členkami, firemními členy a donátory v době pandemie. Vše co jsme se v odloučení
naučily, zhodnocujeme. Jsme vám blíž, ať jste kdekoliv.

Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz

14

https://bpwcr.cz/projekty_2020_2021/#vw4
https://visegradwomen.net/page/the-partnership
https://siteice.com/uploads/users_files/visegrad-2021-kutatas-plakat.pdf
https://siteice.com/uploads/users_files/researchstudy-visegradwomen-2022.pdf
https://visegradwomen.net/page/conference-photos
http://www.bpwcr.cz
mailto:bpwcr@bpwcr.cz


Únor - duben 2021: BPWCR LIVE - cyklus live streamových rozhovorů s vybranými
osobnostmi moderuje Katarína Krajčovičová.

22. 4. 2021 / Kamila Paličková, zakladatelka Redline expedition, ambasadorka BPWCR v
OSN, 15. 4. 2021 / Lenka Kousková, podnikatelka, 8. 4. 2021 / Zora Cejnková,
scénáristka a režisérka, 1. 4. 2021 / Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR, 25. 3. 2021 /
Charlie Greenberg, spisovatel, speaker Equal Pay Day 2021, 18. 3. 2021 / Lenka
Prchalová, Senior National Sales Director Mary Kay, mentorka a speaker EPD 2019, 11.
3. 2021 / Lenka Simerská, socioložka, koučka, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mentorka EPD 2019, 4. 3. 2021 / Jana
Černoušková, jednatelka, konzultantka, lektorka v JKONCEPT s.r.o., programová
ředitelka Equal Pay Day, 25. 2. 2021 / Petra Svoboda, moderátorka Televizních novin TV
NOVA, 18. 2. 2021 / Bohdana Goliášová, členka BPWCR a facilitátorka projektu AWE
11. 2. 2021 / Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby ČEPS a.s.,
mentorka a speakerka konference Equal Pay Day 2020.

Březen 2021: Vysíláme Inspirational talk with Sari Einy Brody ve spolupráci s Nordic
Chamber of commerce in the CR.

Květen 2021: Podílíme se na produkci online eventu O koučinku a životě pro Koučink
Centrum & Lenky Zelingrové.

Květen 2021: Vysíláme Ozvěny Equal Pay Day ve spolupráci s hlavním mediálním
partnerem projektu Equal Pay Day, TV NOVA.

Červen - prosinec 2021: Tradiční formát Networkingových obědů seznamuje hosty a
představuje členky a hosty organizace. V roce 2021 jsme jich uspořádaly 5.

Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz
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Networkingový oběd BPWCR s Evou Primus Kovandovou

Networkingový oběd BPWCR s Terezou Zavadilovou

Networkingový oběd BPWCR s Kateřinou Borovanskou

Networkingový oběd BPWCR s Tomášem Drážným

Networkingový oběd BPWCR s Kamilou Paličkovou

Září - prosinec 2021: Společně a s finanční podporou MČ Praha 4 podporujeme rodiče
na rodičovské a mateřské dovolené a v cyklu Kulaté stoly Prahy 4 sdílíme tipy o kariéře a
k návratu do pracovního procesu či k podnikání. Děkujeme za mentoringovou podporu
členkám, které diskutovaly s 54 účastnicemi projektu na 3 setkáních. Projektu
věnovala pozornost také média. Sledujte impact inspirativních setkání v rozhovoru s
účastnicí Kristýnou Štorkovou.

● mentoring s Kateřinou Reichertovou v Nuselské Radnici.
● mentoring s Hanou Mullerovou v Nuselské Radnici.
● mentoring s Hanou Kočkovou v Magenta Experience Centre.

Září 2021: startujeme 4. cyklus setkání pro 30 talentovaných juniorek z firem s názvem
Empowering Women, které pracují na svém půlročním plánu a nechávají se mentorovat
zkušenými manažerkami.
➔ děkujeme za podporu mentorkám firemních členů: Petra Vrbová (Gasnet), Eva

Koubíková (Allianz), Lucie Urválková (Uniqa), Zuzana Lošáková (Mars Czech),
Libuše Kyzlinková (GSK), Klára Lichá (Changerine), Miroslava Barčová (D.C.G.
Delta Consulting Group), Barbora Jarošová (AB Inbev)

Září 2021: Ve spolupráci s Hospodářskou Komorou Prahy 1 pořádáme setkání
podnikatelů v Národním Muzeu.

Září 2021: Ve spolupráci s AVPO ČR spolupořádáme předvolební debatu s Lenkou
Simerskou.
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Září 2021: Náš tým i naše členky prochází workshopem I am remarkable facilitovaným
členkou Martinou Cílkovou. Objevujeme své silné stránky.

Říjen - listopad 2021: Členky týmu se školily v programu Grow with Google, aby se
nastavila strategie a priority na další 3 roky.

Říjen 2021: HR Days ve spolupráci s Profesií nabízíme prostor firemním členům a
osobním členkám prezentovat 22 témat pro HR odborníky. Garantujeme celoroční
zobrazení profilů na stránkách akce a jsme odbornou partnerkou mentoringové zóny,
která se i v roce 2021 stala nejnavštěvovanějším stánkem veletrhu.
➔ děkujeme mentorkám a mentorům firemních členů: Soňa Morawitzová (Nadace

Krása Pomoci), Stanislav Svoboda (Cesta k úspěchu), Šárka Pelikánová (CEG),
Ladislava Fialová (Altro Management).

Listopad 2021: Společná návštěva představení Black Light Theatre s networkingem.

Během roku jsme vytvořily 14 informativních newsletterů, z toho 3 cílené na informace
pro členky BPWCR.

10.1.2021 NWL BPWCR 01/2021

9.2.2021 NWL BPWCR 02/2021

3.3.2021 NWL BPWCR 03/2021

Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz

17

https://iamremarkable.withgoogle.com/
https://grow.google/intl/cz/
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4.5.2021 NWL BPWCR 05/2021

21.6.2021 NWL BPWCR 06/2021

14.7.2021 NWL BPWCR 07/2021

12.8.2021 NWL BPWCR 08/2021

5.9.2021 NWL BPWCR 09/2021

26.9.2021 NWL BPWCR 09/2021 členky

14.10.2021 NWL BPWCR 10/2021

3.11.2021 NWL BPWCR 10/2021 členky

11.11.2021 NWL BPWCR 11/2021

29.11.2021 NWL BPWCR 11/2021 členky

7.12.2021 NWL BPWCR 12/2021

Kalendář akcí

14.1.2021 Klubové setkání na téma "Vést s klidem a lehkostí" se Simonou Šaškovou

4.2.2021
Klubové setkání s Michaelou Hrdličkovou na téma Women´s Empowerement
Principles

11.2.2021 BPWCR Live: Diana Procházková

18.2.2021 Mentoring s Kateřinou Fišerovou

18.2.2021 BPWCR Live: Bohdana Goliášová

25.2.2021 BPWCR Live: Petra Svoboda

4.3.2021 Klubové setkání na téma "On-line na jedničku." s Ingrid Šůrovou

4.3.2021 BPWCR Live: Jana Černoušková

11.3.2021 BPWCR Live: Lenka Simerská

11.3.2021 Setkání mentorek EPD2021 s Mirkou Čejkovou

16.3.2021 Setkání mentorek EPD2021 s Lenkou Kouskovou

18.3.2021 Inspirational talk with Sari Einy Brody

18.3.2021 BPWCR Live: Lenka Prchalová

23.3.2021 EN Setkání mentorek EPD2021 s Cristinou Muntean

25.3.2021 BPWCR Live: Charlie Greenberg

26.3.2021 Equal Pay Day 2021

27.3.2021 Equal Pay Day 2021

28.3.2021 Equal Pay Day 2021

29.3.2021 Equal Pay Day 2021

30.3.2021 Equal Pay Day 2021
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31.3.2021 Equal Pay Day 2021

1.4.2021 Equal Pay Day 2021/ BPWCR Live -LENKA ŠŤASTNÁ

8.4.2021 Klubové setkání - Ozvěny Equal Pay Day

8.4.2021 BPWCR Live: Zora Cejnková

15.4.2021 BPWCR Live: Lenka Kousková

22.4.2021 BPWCR Live: Kamila Paličková

29.4.2021 BPWCR Live: Kateřina Reichertová

6.5.2021 BPWCR Live: Šárka Drozdová

10.5.2021 Klubové setkání: Ke změně stačí málo

11.5.2021 Lenka Zelingrová online event

25.5.2021 Ozvěny Equal Pay Day s hlavním mediálním partnerem TV NOVA

14.6.2021 Závěrečné setkání AWE

15.6.2021 Členská schůze

15.6.2021 Women in the media - závěrečný event

21. - 23.6.2021 Anchors for the future - Polsko - Game creation workshop

29.6.2021 Networkingový oběd BPWCR s Evou Primus Kovandovou

26.8.2021 Oslava založení BPW International

1 - 3.9.2021 Anchors for the future - Portugalsko - partners meeting

13.9.2021 Klubové setkání

14.9.2021 Praha 4 mentoring s Kateřinou Reichertovou

16.9.2021 Networkingový oběd BPWCR s Terezou Zavadilovou

20.9.2021 kurz Soft Skills v Děčíně s Vendou Vaníčkovou - projekt FLEXI DĚČÍN

22.9.2021 Setkání podnikatelů v Národním muzeu

27.9.2021 kurz Soft Skills v Děčíně s Vendou Vaníčkovou - projekt FLEXI DĚČÍN

29.9.2021 AVPO ČR - předvolební debata s Lenkou Simerskou

4.10.2021 kurz Soft Skills v Děčíně s Vendou Vaníčkovou - projekt FLEXI DĚČÍN

6. - 7.10.2021 Mentoringová zóna na HR Days

11.10.2021 Kavárna BPWCR

13.10.2021 Anchors for the future game testing

14.10.2021 Procházka se Slowfood

18.10.2021 kurz Soft Skills v Děčíně s Vendou Vaníčkovou - projekt FLEXI DĚČÍN

19.10.2021 Praha 4 mentoring s Hanou Mullerovou

21.10.2021 Networkingový oběd BPWCR s Kateřinou Borovanskou

22.10.2021 EW4 mentoring

5.11.2021 EW4 mentoring

8.11.2021 Procházka se SlowFood

Business & Professional Women CR z.s., www.bpwcr.cz, bpwcr@bpwcr.cz

19

https://bpwcr.cz/8-4-2021-klubove-setkani-bpwcr/
https://bpwcr.cz/8-4-2021-bpwcr-live-zora-cejnkova/
https://bpwcr.cz/15-4-2021-bpwcr-live-lenka-kouskova/
https://bpwcr.cz/22-4-2021-bpwcr-live-kamila-palickova/
https://bpwcr.cz/29-4-2021-bpwcr-live-s-katerinou-reichertovou/
https://bpwcr.cz/6-5-2021-bpwcr-live-s-sarkou-drozdovou/
https://bpwcr.cz/10-5-2021-klubove-setkani-bpwcr/
https://bpwcr.cz/o-koucinku-a-zivote/
https://bpwcr.cz/ozveny_epd/
https://bpwcr.cz/spolecenske-setkani-a-zaverecna-soutez-pro-studentky-awe/
https://bpwcr.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-bpwcr-2021/
https://bpwcr.cz/hry-ktere-meni-svet/
https://bpwcr.cz/29-6-2021-networkingovy-obed-s-evou-primus-kovandovou/
https://bpwcr.cz/zeny-se-spojuji-a-podporuji-uz-vice-jak-90-let/
https://bpwcr.cz/zakotvily-jsme-v-lisabonu/
https://bpwcr.cz/klubove-setkani/
https://bpwcr.cz/14-9-2021-mentoring-pro-prahu-4-s-katerinou-reichertovou/
https://bpwcr.cz/16-09-2021-pozvanka-na-tradicni-networkingovy-obed-bpwcr/
https://bpwcr.cz/flexi-decin-kurz-soft-skills/
https://bpwcr.cz/setkani_podnikatelu_v_narodnim_muzeu/
https://bpwcr.cz/flexi-decin-kurz-soft-skills/
https://bpwcr.cz/pozvanka-na-predvolebni-debatu-o-verejne-prospesnych-organizacich/
https://bpwcr.cz/flexi-decin-kurz-soft-skills/
https://bpwcr.cz/mentoring-bpwcr-na-hr-days-2021/
https://bpwcr.cz/kavarna-rijen-2021/
https://bpwcr.cz/13-10-2021-pojdme-spolu-tvorit-hru/
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8.11.2021 Anchors for the future game testing

8.11.2021 Kavárna BPWCR

9.11.2021 Praha 4 mentoring s Hanou Kočkovou

18.11.2021 Networkingový oběd BPWCR s Tomášem Drážným

21.11.2021 Black Light Theatre

22. - 24.11.2021 Anchors for the future - Prague - Game creation workshop

23.11.2021 Večeře s Evou Ferrarovou

26.11.2021 EW4 mentoring

13.12.2021 Kavárna BPWCR

16.12.2021 Networkingový oběd BPWCR s Kamilou Paličkovou
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https://bpwcr.cz/16-12-2021-tradicni-networkingovy-vanocni-obed-bpwcr/
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Finanční část

Označení AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni

účetního období

Stav k posled. 
dni

účetního obdob
í

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek
celkem Součet A.I.

až A.IV.

1 577 495

A. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

3 825 825

A. IV. Oprávky k dlouhodob
ému majetku celkem

5 -248 -330

B. Krátkodobý majetek
celkem Součet B.I.

až B.IV.

6 4 423 3 549

B. II. Pohledávky celkem 8 2 940 2 545

B. III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem

9 1 008 1 004

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 475

Aktiva celkem
Součet A. až B.

11 5 000 4 044

Označení PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje
celkem Součet A.I.

až A.II.

12 -726 -311

A. II. Výsledek hospodaře
ní celkem

14 -726 -311

B. Cizí zdroje celkem
Součet B.I. až B.IV.

15 5 726 4 355

B. II. Dlouhodobé závazky
 celkem

17 313 167

B. III. Krátkodobé závazky 
celkem

18 1 610 1 749

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 3 803 2 439

Pasiva celkem
Součet A. až B.

20 5 000 4 044
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Výnosy 2020 %
akce 793 802 23,75
členské příspěvky 415 774 12,44
dary 2 532 0,08
dotace 807 744 24,17
reklama 1 230 505 36,82
školení,
poradenství 31 626 0,95
nájemné 60 000 1,80
ostatní 319 0,01
CELKEM 3 342 302 100,00
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Náklady 2020 %
mzdové náklady 516 432 16,92
nájemné 104 826 3,43
reprezentace 75 254 2,47
reklama,
propagace 183 131 6,00
administrativní
náklady 280 088 9,18
náklady na projekty 829 500 27,18
ostatní 1 062 752 34,82
CELKEM 3 051 983 100,00
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Kontakt:
Business & Professional Women CR z.s.
Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 110 00
IČO: 228 21 431, DIČ: CZ22821431
bankovní spojení CZK: Fio banka 2101289965/2010
IBAN: CZ8520100000002101289965
Email: bpwcr@bpwcr.cz
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