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výroční zpráva

klub je místo pro ženy ze zlínska, které podnikají, nebo o podnikání uvažují.
Chceme vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a obchodní
spolupráci.
jsme tu pro sebe navzájem, ale i pro vás.
děkujeme, že vás zajímáme a že s námi podporujete začínající podnikatelky regionu a
chcete tak měnit tvář zlínského podnikání k lepšímu.

poslání

Posláním Klubu podnikatelek ze Zlínska je vytvořit prostor pro setkávání,
společné sdílení, vzájemnou podporu a obchodní spolupráci.
podpora vzdělávání, kreativity, osobní jedinečnosti, slušného a
etického podnikání a podpora začínajících podnikatelek v
regionu.

vize
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JAKÉ JSME MĚLY CÍLE NA TENTO ROK?
A JAK SE NÁM JE DAŘILO PLNIT?

1. průběžně zjišťovat zájem o témata a realizovat nejen pravidelná setkání,
ale i sdílení a speciální semináře
BYLY ZAVEDENY DOTAZNÍKY ZPĚTNÉ VAZBY - PO KAŽDÉM SETKÁNÍ ZJIŠŤUJEME, JAKÝ PRO VÁS MĚLO SETKÁNÍ
PŘÍNOS - A TO JAK PO STRÁNCE OSOBNÍ, TAK PO STRÁNCE PODNIKATELSKÉ. ZJIŠŤUJEME TAKÉ SPOKOJENOST S
LEKTOREM. V DOTAZNÍCÍCH MÁTE TAKÉ PROSTOR PRO NÁVRHY TÉMAT, O KTERÁ MÁTE ZÁJEM. POKUD SE NÁVRH
NA NĚKTERÉ TÉMA OBJEVÍ VÍCEKRÁT, SNAŽÍME SE JEJ DO PROGRAMU ZAŘADIT.

2. pokračovat v revitalizaci a rozšíření členské základny na základě změny
statutu
PODMÍNKOU ČLENSTVÍ JE ÚČAST NA ALESPOŇ 5 SETKÁNÍCH ZA ROK.
V LISTOPADU A PROSINCI DOŠLO K VYŘAZENÍ 5 NEAKTIVNÍCH ČLENEK.
BĚHEM ROKU 2016 NÁM 2 ČLENKY PŘIBYLY.

3. zajistit podporu činnosti prostřednictvím grantů/dotací
PŘEDSEDKYNĚ KLUBU PODALA BĚHEM ROKU 2016 CELKEM 3 ŽÁDOSTI DO RŮZNÝCH GRANTOVÝCH VÝZEV.
cÍLEM BYLO ZÍSKAT PROSTŘEDKY NEJEN NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ, ALE I NA SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE.
ŽÁDOSTI BOHUŽEL NEBYLY ÚSPĚŠNÉ.

4. pokračovat v naplňování vizí klubu
TENTO CÍL NAPLŇUJEME VLASTNÍM FUNGOVÁNÍM - TEDY TÍM, ŽE POŘÁDÁME SETKÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE,
KTERÝCH SE ÚČASTNÍTE.
dĚKUJEME VÁM! JSME TU PRO VÁS A TO HLAVNĚ DÍKY VÁM!
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aktivity

leden

Brainstorming s Alenou Chalupovou (účast 6 členek + 1
nečlenka)

únor

účetní poradna 2016 (4členky + 3 nečlenky)

březen

bez setkání

duben

aprílové tvoření (6 členek + 3 nečlenky)

květen

Facebook od A do Z aneb jak vydolovat data pro
podnikání (8 členek + 5 nečlenek)

červen

design služby - jak dělat služby, které budou lidé
milovat (6 členek + 7 nečlenek)

červenec

Google apps - moje chytrá kancelář (5 členek + 8
nečlenek)

srpen
září
říjen

bez setkání
jak na obchodně výkonný web (4 členky + 7 nečlenek)
o věcech manažerských... i jiných (5 členek + 2 nečlenky)
bez setkání

listopad

jak porozumět svému tělu z hlediska výživy a psychiky
(5 členek + 2 nečlenky)

prosinec

EET: mýty a fakta (7 členek + 3 nečlenky)
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členky k 31.12.2016

petra benešová - consulting benešová
lenka blažková - marketingové služby

dobromila darnadyová - epita-dd
Petra Drobná - výživé poradenství

gabriela hladůvková - privátní finanční poradce
zuzana kubíčková - moje dílna

Marie Majorová - Meointerest s.r.o.
lenka matulová - Tiande

hana mertová - masáže u lesa
kateřina BOŘUTOVÁ - první pomoc nanečisto

VĚRA STOJAROVÁ - INSPIRACE ZLÍN Z.S.
JANA SVOBODOVÁ - VÝTVARNICE

miLUŠE ŠTELCOVÁ - FINANČNÍ PORADKYNĚ
hana toncrová
zdenka BAROŠOVÁ - CSR zlín, PŘEDSEDKYNĚ KLUBU

a co dál?

cíle
na rok 2017

1. MIMO PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ REALIZOVAT SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE S
ODBORNÍKY
2. pokračovat v revitalizaci a rozšíření členské základny na
základě změny statutu
3. zajistit podporu činnosti prostřednictvím grantů/dotací
4. pokračovat v naplňování vizí klubu
zpracovala: zdenka BAROŠOVÁ, BŘEZEN 2017
klub@csr-zlin.cz

