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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
EQUAL PAY DAY - ŽENY SOBĚ 2017
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vystupujících žen a mužů na konferenci
účastnic a účastníků páteční konference
mentorek
registrací na sobotní mentoring
To jsou čísla 8. ročníku akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ 2017, která proběhla
24. a 25. března v Clarion Congress Hotel Prague.

Cílem akce, kterou pravidelně pořádá nezisková organizace Business & Professional Women CR, je
diskutovat o tématech spojených s profesní realizací žen, o kterých se příliš nemluví, vysvětlit příčiny
a důsledky vysoké platové nerovnosti mezi muži a ženami a podpořit ženy, aby mohly být samy sebou,
a přitom se neomlouvat za úspěch, za svoje sny a za to, že jsou schopny je realizovat.
„Když člověk něco chce, musí začít u sebe. Je třeba vyjít ze své komfortní zóny a začít jednat.
Vždycky je něco, co můžeme zlepšit, změnit, naučit se, a tím se posunout blíž k úspěchu.
Můžeme změnit postoj ke světu, přístup k vnímání problému nebo způsob myšlení,“ říká
prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women, Lenka Šťastná.
Dlouhodobým záměrem konference je spojit ženy, které se mohou vzájemně inspirovat, sdílet svoje
příběhy, ukázat si možnosti a nové cesty a podpořit se. Akce přivádí nové tváře a představuje je
jako nové ženské vzory. To podporuje ženy v jejich úsilí růst, rozvíjet se a tvořit. Akci každoročně
podporují i muži, kteří chápou přínosy diverzity pro úspěch firem, ve kterých pracují.
Páteční konferenci zahájila její excelence Anna Viktoria Li – velvyslankyně Švédska, jejíž hlavní
myšlenkou bylo, že “feminismus je snaha o rovnoprávnost mezi muži a ženami, nikoliv žen proti
mužům.” “Často nás takto jednoduché definice šokují a hledáme za nimi útok na náš pohled na svět”
říká Venda Vaníčková, mentorka a moderátorka sobotního mentoringu.
Z Londýna přiletěla se svým podnikatelským příběhem Antonia Burrell, která je považována za guru
RAW kosmetiky a publikum ji přijalo velmi vřele.
Další osobnosti vystupovaly v panelech i tzv. “duetech”, každý z nich otevřel další téma vztahující se k
realizaci žen ve firmách nebo v podnikání.
„V letošním ročníku vidím zase obrovský posun dopředu. Jsem nadšená, že jsme otevřely téma
feminismu, a to i díky paní velvyslankyni. Celá diskuse se přesunula přesně tam, jak je tento rok
konference designovaná. A to ke krásné spolupráci mužů a žen. Měli jsme moderátorskou dvojici
muže a ženu, duety mužů a žen a celkově byla konference velmi inspirativní a plná energie,“ říká
Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace z Plzeňského Prazdroje.
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PARTNEŘI - SPEAKERS

Děkujeme všem vystupujícím na konferenci za jejich příspěvky a podporu inspirativní atmosféry akce.
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Moderátoři konference
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MEDIÁLNÍ KAMPAŇ

hlavní mediální partner

ZÁBAVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ

HR
Celou akci provázela několikaměsíční KAMPAŇ (listopad 2016 - duben 2017) , kterou hodnotí
mentorka Lea Turcarová, Executive Director Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic.
“Skvěle provedená, skvěle načasovaná, koukala na nás z každého místa, kde jsem se za poslední měsíc
objevila. Profesionální realizace. Dokonce kamarádky to zaregistrovaly, protože to bylo spojené se
mnou a také ohodnotily všemi body.”

NEJVÍCE KAMPAŇ REZONOVALA V MĚSÍCÍCH ÚNOR A BŘEZEN:
1. Hlavní mediální partner TV Nova (Snídaně s Novou)
2. ČT1, ČT 24 (Sama Doma, zpravodajství ČT24)
3. Rádia Frekvence 1, Evropa 2 a Profairplay
4. Mediální partnerství - MotivP, Edumenu, Pragueeventscalendar, Luxus.cz, Madam Business, Bus TV, HR Profi.
5. Články v online médiích - Blesk pro ženy, F1, rozhovor s Mirkou Čejkovou v Luxus.cz, Pražský zpravodaj, VIP
magazín SpyCross, Deník online
6. Tištěná inzerce v médiích E15, Moje Psychologie, HR Profi, Madam Business a další
7. Blogy členek BPW a podporovatelů (Managerka.cz, Daňový vysvětlovník, JanaPekna.cz, Strollering) Web
8. pořádající organizace bpwcr.cz/equal-pay-day a web konference www.equalpayday.cz Naše sociální sítě
9. (FB EqualPayDay a BPW, Linked IN, Instagram, Youtube, atd.)
Konkrétní data a ukázky článků a fotografie prohlédněte online Publicita EPD 2017, nebo
v sekci Napsali o nás.
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CÍLOVÁ SKUPINA

Kdo jsou účastnice, které společně oslovujeme při kampani a na konferenci?
Na konferenci se ženy z Vaší firmy mohly potkat s podnikatelkami, zaměstnanými ženami i s maminkami
na rodičovské dovolené. Vzdělání, věk a další kritéria naleznete v těchto přehledných grafech.
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Odkud jsou účastnice Equal Pay Day?
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CÍLOVÁ SKUPINA

Kde pracují účastnice Equal Pay Day?
50 %
37,5 %

25 %

12,5 %

0
MD/RD

podnikatelka

veřejná
správa

Business & Professional Women CR
Veřejně prospěšná nezisková organizace

korporace

neuvedeno

ZPĚTNÁ VAZBA

Co si ženy pamatují?
Nejhorší je smrt z vyděšení.
Každý den si dat malinku vyzvu, ktoru sa mi nechce spravit alebo to nerada
robim a jednoducho to spravit.
Přepsat si klíčové myšlenky na jedno místo, postupně je zakomponovat
do svého života.
60% z vašeho výstupu, projevu,...dělají vlasy
Neboj se a buď pozitivní.
Lepší plánování, neřešit věci na poslední chvíli, dostatečná příprava.
Lidé jsou úžasní tím, že nejsou stejní. Proč by měli?
Nikdy není pozdě.
Mějte svou doménu, auto, telefon a bankovní účet.
Nehoňte 10 zajíců po poli, ale jen jednoho.
Všech pět mentorek mne nadchlo svou energií, projevem, otevřeností, upřímností,
nepředstíraným optimismem, zároveň vše řečené bylo srozumitelné, jednoduché
a praktické.

Alice B. - účastnice: „jsem žena toužící si doplnit vzdělání na VOŠ obor
finance a účetnictví, pracující jako účetní a marně hledající flexibilní zaměstnání
na 30 hod s možností dálkově při práci studovat a nenarážet u šefů nebo kolegyň
na odpor proti tomu, co jsem se rozhodla dělat, přestože mi je 40, protože mám
nějaký cíl a vím, že studium je pro mně dobrá volba pro mou budoucnost
a uplatnění i když ten život přináší stálé docela velké překážky:-)
Bylo to vynikající a těším se na rok 2018 a určitě si zaplatím oba dny, budu snad
už na tom opravdu finančně líp a budu si to moci dovolit se zúčastnit, protože je
to zkušenost a energie k nezaplacení”.

SPEED MENTORING

Speed mentoring je ojedinělá forma předávání zkušeností mezi mentorkou a více žen v roli
mentee, kterou v ČR plně vyvinula Lenka Šťastná a používá ji již od roku 2010. Tato metoda funguje
nejen jako poradenství, ale také jako příležitost pro seznámení a vytváření sítě.

Naše účastnice letos vybíraly ze 106 hodin speed mentoringu a 60 významných osobností. Pročítaly
texty všech mentorek, ale jak vybrat? Jak vybíraly mentorku a čemu dávaly přednost?
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SPEED MENTORING

Co pro Vás bylo nejdůležitější při výběru mentorky?
OSOBNOST

50,4 %

PROFESE

20,2 %

a pracovní pozice mentorky

TÉMA mentorky
Dostala jsem doporučení
Ostatní

79 %
3,4 %
0,8 %

Jaký bude Váš první krok ke změně? Nebo co jste už včera udělala?
Budu více přemýšlet o možnostech změny a cílené práce na tom, co mě naplňuje. Toto
je závěr, který si odnáším zejména z hodinového sezení v koučingové zóně, kdy jsem
měla možnost si poprvé osobně koučink vyzkoušet. Byla to rozhodně zajímavá zkušenost
a tuto možnost jsem v rámci doprovodného programu konference opravdu ocenila.
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“Výpovědi žen u stolu potvrdily, že rozhodnout se můžeme mnohem snadněji, když máme podporu
partnera.” a to nejen v osobním životě, ale také kariéře a pak mít odvahu udělat krok vpřed”, říká o svém
stolu mentorka Nicol Lenertová.
Generální ředitelka společnosti Mary Kay, Barbora Chuecos, zase zmiňuje, že u jejího stolu “Hodně
mluvily o dětech a že je krásné, jak nás vedou k většímu štěstí - jen je poslouchat.”
Celkově se mentorky shodly, že hodina je na probrání tématu velmi málo, ale svůj mentoring si velmi
užily a samy pro sebe si odnesly aha momenty a inspiraci.

ZÁVĚR

Chtěla bych poděkovat všem partnerům, že nám pomohli 8. ročník naší konference
zrealizovat, mediálním partnerům za její obrovskou vizualizaci a desítkám žen, které
přiložily ruku k dílu a větším či menším dílem přispěly k našemu společnému zážitku.
Jsem ráda, že se nám daří dívat se na téma rovnosti platů z různých úhlů, které tuto problematiku
ovlivňují , že stále větší část veřejnosti o tomto společenském problému ví, že jsme schopni diskutovat
příčiny i následky nerovnosti - to je, podle mého názoru, velký krok k tomu, aby se rozdíl začas uzavírat.
Pevně věřím, že jste našli inspiraci v příbězích žen a mužů, které jsme vám představili, že jste využili
možnosti podívat se, jak to dělají jinde a možná i jinak.
K výstupům z konference se budeme vracet a získané poznatky dále zpracovávat, zaznamenali jsme
celý průběh páteční konference.
Již nyní jsme zahájily přípravy na příští, již 9. ročník a já pevně věřím, že se k nám opět přidáte v duchu
našeho hesla „Když ženy táhnou za jeden provaz, dokážou neuvěřitelné věci „a pokud je podpoří
i společensky odpovědní muži, přispějí k řešení nejednoho společenského problému.
Těším se na spolupráci.

Lenka Stastna
Vaše Lenka Šťastná

zapište si do kalendáře

13-14/4/2018
„Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.“
Sri Chinmoy
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250 aktivních členek
4.200 účastnic akcí
85 akcí pro veřejnost každý rok
Úzká spolupráce s dalšími organizacemi

NEJVĚTŠÍ a nejvlivnější organizace
žen - profesionálek v České republice
Zahraniční i tuzemské projekty
5 regionálních klubů
4.500+ fanoušků na Facebooku
40.000 dosah aktivních příspěvků

Dlouholetá tradice od roku 2010
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6.929 zúčastněných
347 významných osobností
36 mediálních partnerů
49 spolupracujících organizací
500 ks prestižního konferenčního katalogu ročně
Rozhovory www.MotivP.cz
Filmové záznamy
Tisíce fotografií
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