2020

úvodní slovo
To by tedy rok. Tohle asi nečekal nikdo.
Nadšení, které souviselo s budováním a chystáním nového prostoru,
s nímž šla ruku v ruce nezdolná aktivita v domlouvání nových a
nových témat, tak přesně tohle nadšení dostalo pěknou ťafku v
podobě pandemie, která se objevila na jaře 2020.
Svět se na chvíli zastavil a my s ním.
Společnost byla paralyzovaná, aktivity omezeny, lidé zaskočeni.
Někteří nucenou pauzu využili k odpočinku, k nabrání sil, k revizi
plánů, cílů, směru. A někdo se pustil do práce s ještě větší vervou,
přizpůsobení se novým podmínkám a stylu práce vzal jako výzvu a
možnost k růstu. U mě to bylo od každého něco - ať už v pracovním či
osobním životě.
Pojďte se se mnou podívat na rekapitulaci toho, jaký byl rok 2020 v
Klubu podnikatelek.
A díky, že jste byli s námi - ať už na živo, nebo online!
Díky, že nás sledujete a podporujete.

Zdenka Barošová
předsedkyně IdeaZone, z.s.
zakladatelka projektu Klub podnikatelek ze Zlínska

naše vize
Chceme být platformou pro osoby aktivní v
podnikatelském prostředí Zlínského kraje.
Věnujeme se podpoře (nejen začínajících)
podnikatelek regionu.

poslání
Vytváříme prostor pro setkávání, společné sdílení,
vzájemnou podporu a spolupráci osob ze Zlínského
kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají
nebo již podnikají.

hodnoty
vzdělávání - kreativita - osobní jedinečnost
slušné a etické podnikání

cíle pro rok
2020
Změnit název spolku. Klub podnikatelek se stane jedním z projektů
nové organizace. Cílem je rozšíření cílových skupin. SPLNĚNO změna proběhla v lednu 2020
Zpracovat a implementovat nové podmínky členství (související s
transformací Klubu na projekt). Zavedení ročního příspěvku na
provoz Klubu. - SPLNĚNO - klub je jedním z projektů a je zaveden
poplatek za roční členství
Upravit, vybavit a zprovoznit nový prostor společně s Mojí Dílnou.
SPLNĚNO - v březnu 2020 byly ukončeny práce, od května
probíhaly akce, v září byl prostor slavnostně otevřen
Navázat spolupráci alespoň se 3 novými lektory. SPLNĚNO - i když
některé domluvené akce z důvodu pandemie neproběhly
Aktivně nabízet individuální konzultace. SPLNĚNO - konzultace jsou
stabilní součástí nabídky a jsou využívány jak veřejností, tak
členkami
Uspořádat akce, v rámci kterých by lektorovaly členky Klubu a
pomáhaly si tak navzájem s ostatními členkami. Tvořit komunitu.
SPLNĚNO - např. akce s Renčou Pekařovou o online podnikání
Zařadit pravidelná setkání členek - ne jen to předvánoční. SPLNĚNO
Nevzdat pokusy o shánění finanční podpory na aktivity organizace :-)
SPLNĚNO a trvá

aktivity v
roce 2020
Stručně?
V lednu a v únoru bylo ještě pár akcí v Mojí Dílně a v
budově Drofa se mezitím budovalo, až se od lopat,
smetáků, vrtáků a kdo ví, čeho ještě, kouřilo.
V březnu jsme dobudovali a byli připraveni otevřít.
A přišla pandemie.
Od března do dubna klub prakticky spal. Hodně jsem
se toutala s dcerou v přírodě, sem tam proběhla
nějaká online akce, ale na živo jsme měli akce až od
konce května. A to jen do června - přes prázdniny
nefungujeme.
V září jsme se Zuzkou Kubíčkovou z Mojí Dílny s
velkou parádou Naši Dílnu otevřely. Proběhlo pár akcí
a klub se poprvé zapojil do Týdne zdraví ve Zlíně.
A pak jsme to zase s velkou parádou zavřely kvůli
podzimní vlně pandemie. Už nebylo počasí na přírodní
potulky,

tak

na

koleně

ve

velmi

amatérských

podmínkách vznikl první online vzdělávací materiál. A
taky byl založen youtube kanál :-)
Během podzimu neproběhla prakticky žádná akce
vyjma jednoho online workshopu a předvánočního
setkání členek.

aktivity
řečí čísel
v prním pololetí proběhlo 11 akcí - celkem se
zúčastnilo 145 osob
v druhém pololetí proběhlo 7 akcí (tady už jsem i
počítala, kolik akcí bylo zrušeno: a to 13) - celkem
se zúčastnilo 70 osob

CELKEM PROBĚHLO 18 AKCÍ PRO 215* OSOB.
NA KONCI ROKU MÁ KLUB 35** ČLENEK.
Pro kontext uvádím přehled počtu akcí a účasti v
předchozích letech:
2019 - 25 akcí - 303 osob - 30 členek
2018 - 27 akcí - 289 osob - 25 členek
2017 - 22 akcí - 209 osob - 17 členek
2016 - 11 akcí - 86 osob - 15 členek
2015 - 10 akcí - 53 osob - 16 členek

Poznámka:
*jedná se o kumulativní účast - součet osob na
jednotlivých akcích
**v průběhu roku vždy několik členek přibude a
několik naopak členství neprodlouží - uvedena je tedy
konečná bilance na konci roku

jaké akce
proběhly

- první pololetí
LEDEN
Školení vedoucích pracovníků BOZP (Eva Obalilová)
Účetní poradna 2020 (Eva Obadalová)
ÚNOR
Základy IG prakticky (Nikola Pilařová)
Jak efektivně používat IG pro podnikání (Nikola Pilařová)
BŘEZEN
IG Skupinová konzultace (Nikola Pilařová)
DUBEN (akce pouze online)
Jak odpromovat příspěvky na FB a IG (Adéla Červinková)
Jak na MailChimp (Tomáš Sobel)
KVĚTEN
Jak fotit na IG (Adam Mráček)
ČERVEN
Základy práce s Canvou (Zdenka Barošová)
Prezentační dovednosti (Pavla Kotyzová)
Letní setkání pro členky
ČERVENEC + SRPEN
pouze konzultace

jaké akce
proběhly

- druhé pololetí
ZÁŘÍ
Ženské podnikání ve Zlínském kraji - akce v rámci dne
otevřených dveří (Zdenka Barošová)
Opening párty Naší Dílny
Obchodní rozhovor (Pavla Kotyzová)
Jak a proč podnikat online (Renata Pekařová)
Základy práce s Canvou (Zdenka Barošová)
Podzimní setkání pro členky
ŘÍJEN
akce zrušeny z důvodu pandemie
LISTOPAD
Základy práce s Canvou (Zdenka Barošová)
PROSINEC
Předvánoční setkání pro členky

členky
Zdenka Barošová
CSR Zlín

Lucie Bláhová
LOLO & LULU medvídci

Hana Drcmánková
Zirben

k 31.12.2020 - dle abecedy

Denisa Balšanová
Deni jóga

Martina Běťáková
Dotace & projekty

Martina Botulová
Gratiae

Dobromila Darnadyová
Epita - DD

Šárka Gazdová
Ruce v akci, Účetnictví

Hana Hanáková
finanční poradkyně

členky
Julia Holíková
Norbekov

Eva Jensen
Sperti Studio

Monika Kozubíková
Brick by brick

k 31.12.2020 - dle abecedy

Eva Chlupáčková
Květiny Chlupáčková

Michalea Kamenská
gastro

Jana Kvasničáková
Bezplenkovka

Marie Janišová
floristika

Pavla Kotyzová
Značka pro život

Petra Ležáková
finanční poradkyně

členky

k 31.12.2020 - dle abecedy

Hana Machů
virtuální asistentka

Marie Majorová
Meointerest

Hana Mertová
Masáže u lesa

Jindřiška Mlčková
Fyzioterapie Polichno

Irina Moraru
psycholožka

Renata Pekařová
Online škola šití

Romana Pravdíková
fin. poradkyně, účetní

Jana Rosa
Průvodkyně ženy

Lucie Řepková Awale
Biograf Café

členky
Markéta Slánská
My Bee Cosmetics

Jana Svobodová
výtvarnice

Renata Zezulková
MarmelLady

k 31.12.2020 - dle abecedy

Karolína Soukupová
virtuální asistentka

Miluše Štelcová
finanční poradkyně

Helena Změlíková
Angličtina Zlín

Věra Stojarová
Inspirace Zlín

Alena Vlčková
účetní

hospodaření

cíle
pro rok 2021
1. rozšiřovat členskou základnu
2. vymyslet další způsob propagace členek
3. naučit se fungovat online - překlopit některé akce
4. realizovat více akcí pro členky
5. vytvořit nějaký zajímavý obsah na sítě - seriálový
6. vytvořit nový online produkt
7. vyzkoušet nahrávání či vysílání akcí
8. realizovat seznamovací akce - představení Klubu
9. neflákat newslettery + začít používat automatizaci

buďte s námi
dál!
Budu se opakovat, ale Klub tvoříte vy.
Svými nápady, zpětnými vazbami k tomu, co vymýšlím, plánuji,
realizuji. Tím, že Klub sledujete na sociálních sítích, že reagujete,
komentujete, sdílíte. Tím, že chodíte na akce a taky tím, že se
připojujete na ty online.
Nebyl to lehký rok. Ale všichni jsme si z něj vzali to, co potřebujeme.
Posunul nás zase o krok dál, blíž... tam, kam se posunout necháme a
chceme.

Tak

ať

se

i

příští

rok

potkáváme,

vzděláváme, inspirujeme.
A podporujeme! Protože o tom klub je.
Díky vám za to!
Zdenka Barošová
předsedkyně IdeaZone, z.s.
zakladatelka projektu Klub podnikatelek
ze Zlínska

IdeaZone, z.s.
fandíme nápadům
IdeaZone, z.s.
realizátor projektu Klub podnikatelek ze Zlínska
zastoupeno Zdenkou Barošovou
Lesní čtvrť III 6970
76001 Zlín
IČO 04365445
www.ideazone.cz
www.klubPODNIKATELEKzlin.cz
zdenka@ideazone.cz

