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 Základní údaje a představení Institutu pro ženy, o.s. 
 
 
Název subjektu: Institut pro ženy, o.s. 
Sídlo: Lyskova 564, 739 24  Krmelín 
IČ: 22691006 
Registrováno u Ministerstva vnitra 
ČR dne: 10.12.2007 
 
Kontakty: 
+420 739 423 586 
info@institutprozeny.cz 
www.institutprozeny.cz  
 
 
Občanské sdružení Institut pro ženy 
vzniklo na konci roku 2007, registrací 
u Ministerstva vnitra 10.12.2007. 
 
Institut pro ženy je největším 
komplexním a ojedinělým projektem pro 
ženy v oblasti vzdělávání, gender 
a sledování vývoje rovných příležitostí 
v ČR. Cílem této nově vzniklé neziskové 
organizace je poskytnout ženám možnost 
rozvoje, motivace, sebeurčení 
a spokojenost.  
 
Institut vznikl pro ženy: podnikatelky 
a ženy podnikatelů, zaměstnankyně, 
ženy, které se vracejí po MD, ženy 
nezaměstnané a aktivně hledající 
sebeuplatnění, ženy absolventky, ženy 
maminky, ženy-babičky a ženy, které 
na sobě chtějí pracovat.  

 
Institut pro ženy připravuje projekty pro 
ženy a veřejné instituce financované z 
EU, vyvolává dialog, provádí studie a v 
neposlední řadě vytváří produkty, které 
mají za cíl přispět v oblasti gender a 
vzdělávání žen ke zvýšení kvality života 
obyvatel ČR a zkvalitnění vzdělávání 
vůbec. Také se od svého zrodu účastní 
řady debat, kulatých stolů, mediálních 
diskuzí na tato témata. 
 
Institut pro ženy přináší nové nástroje 
a inovativní metody vzdělávání do ČR 
a je vůbec jedinou institucí, která 
implementuje tyto nástroje do svých 
kurzů, předmětů a přednášek. Jedná 
se zejména o tyto nástroje: 
1. Mentoring - Institut pro ženy 
je zatím jedinou institucí provádějící 
čistou formu mentoringu v ČR 
a specializující se na ženy. 
2. Prožitkové vzdělávání - IPŽ v první 
fázi aktivizuje ženy a v druhé na základě 
individuality osobnosti aplikuje 
prožitkovou formu vzdělávání vedoucí 
ke změně postojů. 
3. Komplexnost a dlouhodobost - IPŽ 
klade důraz nikoliv na krátké vzdělávací 
kurzy, ale je příznivcem dlouhodobějšího 
vzdělávacího procesu vedoucího k trvalé 
změně či stabilizaci osobností. 

 
Vize Institutu pro ženy je dát 
do harmonie vztahy mužů a žen, takže 
podporovat ženy do té míry, až budou 
tyto vztahy v harmonii. Snažíme 
se ženám pomoci poznat sebe sama, 
svůj potenciál a schopnosti a napomáhat 
k rozvoji těchto aspektů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aktivity Institutu pro ženy v roce 2009 
 
V průběhu roku jsme zorganizovali 5 
kulatých stolů na různá témata a s 
různými významnými hosty: 
 
29.42009 jsme uspořádali kulatý stůl 
s názvem „Silné ženy v Evropě“, 
kterého se účastnily také dvě 
europoslankyně – paní Jana Bobošíková 
a paní Věra Flasarová. 
 
6.5.2009 jsme uspořádali kulatý stůl 
s názvem „Žena s velkým Ž“, na který 
tentokrát pozvání přijaly: herečka, 
diplomatka a poslankyně paní Magdaléna 
Vášáryová, ředitelka krajského úřadu 
MSK paní Eva Kafková a projektová 
manažerka České televize paní Xenie 
Kaduchová. 
 

 

 
 
15.6.2009  kulatý stůl s názvem 
Sladíte? My slazujeme! Rodinu a 
kariéru! 
 

 
 
20.10.2009 kulatý stůl s názvem 
Sladíte? My slazujeme! Rodinu a 
kariéru! 2, na který přijala pozvání paní 

Edita Kozínová, 1. viceprezidentka sítě 
mateřských center, a paní Pavla 
Topolánková. 
 

 
 
24.11.2009 kulatý stůl Muži a 
harmonické vztahy v čele s hlavním 
hostem panem Radkem Erbenem 
(moderátorem Dobrého rána a rádia 
Orion). 
 
Na těchto kulatých stolech udělil Institut 
pro ženy čestná členství těmto ženám: 
Magdaléna Vášáryová, Eva Kafková, 
Xenie Kaduchová, Edita Kozínová, Pavla 
Topolánková 
 
Čestná členství přijaly z rukou paní 
prezidentky Renaty Ptáčníkové. 
 



 

 

 
 
V září jsme uspořádali první ročník plesu 
Institut pro ženy s názvem Babí léto v 
rytmu salsy - ples na podporu 
rovných příležitostí. Ples se konal dne 
19.9.2009 v hotelu Mamaison Imperial a 
moderoval ho pan Jan Čenský. 
Hosty plesu čekal bohatý program: 
vystoupení tanečníků salsy, rychlokurz 
salsy Olga Zemlyakova, účesová show 
Salonu Hanka, vystoupení salsa na 
bruslích Swanky inline, bohatá tombola s 
dárky od partnerů plesu, jimiž jsou 
Mamaison hotel Imperial Ostrava, The 
Best Woman, Měsíčník My Life a Měsíčník 
Juicy, Ženy.cz, CK ERLI, Studio krásy 
Ostrava, Salon Hanka, Laserové léčebné 
centrum, Swanky inline, Copy star, CK 
Nikolas Tours, Alema hoop, Meteor car 
Orlová, Luxusní prádlo.cz, Pierre lang, 
Hotel Happy Star, Visáž studio Váňová, 
Hotel Hukvaldy, Energetix, SOTOSA 
Ostrava, Restaurant Koras v Ostravě. 

Podpořit rovné příležitosti přišel starosta 
města Sviadnov, rektorát Vysoké školy 
Báňské a president Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje s chotí, pan 
Miroslav Fabián. Účast přislíbily i paní 
Jana Bobošíková a paní Věra Flasarová, 
které se nakonec bohužel nemohly 
zúčastnit. 
 

 
 
11.12.2009 jsem uspořádali vánoční akci 
pro ženy s názvem Vánoční sólokapr 
pro ženy. Pro účastnice byly připraveny 
workshopy na nejrůznější témata (móda, 
krása, styl, Vnitřní harmonie, Skvělá 
postava, Vizáž, líčení, péče o pleť, 
Zdravý životní styl, Bavím se!). Akce se 
konala v hotelu Hukvaldy ve 
stejnojmenné obci za účasti mnoha 
partnerů. Odpolednem provázel Radek 
Erben, moderátor rádia Orion. Hřebem 
večera bylo pěvecké vystoupení Jirky 
Koběrského. 
 

 
 
 
 
Další akce, kterých se Institut pro 
ženy účastnil a představil se široké 
veřejnosti: 
 
14. – 15.5.2009 INVESTOR´S 
OPPORTUNITY WORKSHOP AND 
GOLF DAY 2009 
Díky společnosti Pulary jsme měli 
možnost zúčastnit se dvoudenní akce 
INVESTOR´S OPPORTUNITY WORKSHOP 
AND GOLF DAY 2009 na Čeladné v hotelu 
Prosper. Předmětem setkání byla 
prezentace významných firem 
a investičních projektů v MSK. 
Společnost Pulary nám umožnila šířit 
informace o naší organizaci pro ženy 
a darovala tak ženám úspěšných mužů 
poukázky a informace o kurzech Institutu 
pro ženy. 
 
17.5.2009 Veletrh Health & Beauty 
Díky hotelu Imperial jsme se mohly 
zúčastnit veletrhu ve stylu zdraví, krásy 
a odpočinku Health & Beauty a nabídnout 
ženám naše produkty. 



 

 

Projekty EU Institutu pro ženy v roce 2009 

Již od roku 2008 realizuje Institut pro 
ženy jako partner svůj první mezinárodní 
projekt v rámci programu Grundtvig – 
projekty partnerství. Projekt nese název 
Erzählte Biographie – “Narrated 
Biography – Story Management for 
Adult Education” (Bibliografie 
vyprávění – Vzdělávání dospělých pomocí 
Managementu příběhů), zkráceně 
STORY. V rámci tohoto projektu vyjeli 
zástupci IPŽ v průběhu roku 2009 na 2 
zahraniční meetingy – v březnu do 
Wrexhamu ve Velké Británii a v listopadu 
do polské Lodze. 
 
Projekt: STORY 
Grundtvig – projekty partnerství 
Celý název: Erzählte Biographie – “Narrated 
Biography – Story Management for Adult Education 
Cíl projektu: Předávání zkušeností z oblasti 
vzdělávání na základě příběhů. 
Cílová skupina: Zaměstnanci (lektoři) a studenti 
organizací z oblasti vzdělávání dospělých 
Charakteristika projektu: V rámci projektu 
se uskuteční 5 meetingů v různých zemích EU, 
kterých se zúčastní zástupci 10 participujících 
organizací z 9 zemí EU. Dojde ke zefektivnění 
intervence partnerů, podpořené školením 
ve strategickém rozvoji a rozvoji řízení, komunikaci 
a poradenství studujícím. Vytvořený nástroj - 
webová příručka – bude shromažďovat vytvořené 
dokumenty a příběhy. 
 
 
Od února 2009 se konečně po dlouhém 
čekání rozjel projekt Vzdělávání žen v 

česko-slovenském příhraničí, kde IPŽ 
figuroval jako partner. Projekt však byl 
po dvou měsících realizace pozastaven a 
nakonec od jeho realizace hlavní 
realizátor úplně ustoupil. 
 
Projekt: Ženy v česko-slovenském přeshraničí  
Operační program přeshraniční spolupráce 
Slovesnká republika – Česká republika 
Celý název: Vzdělávaní a osobnostní rozvoj žen 
v česko – slovenském příhraničí 
Žadatel: Educare (Slovensko - Čadca) 
Partneři: Sedukon (ČR - Ostrava), Institut pro 
ženy (ČR – Krmelín) 
Cíl projektu: Podpora společného vzdělávání 
a osobnostního rozvoje žen (realizací společných 
vzdělávacích tréninků včetně e-learningových, 
seminářů o IT, sociálních dovednostech 
a problematice slaďování pracovního a osobního 
života) a nastartování přeshraniční spolupráce 
institucí věnujících se vzdělávání a osobnostnímu 
rozvoji žen včetně aplikace nejnovějších 
vzdělávacích metod a technik a výměny zkušeností 
a navázání spolupráce do budoucna pro 
udržitelnost podporovaných aktivit. 
Cílová skupina: Nezaměstnané i zaměstnané 
ženy, neziskové organizace 
Charakteristika projektu: Klíčové aktivity 
projektu směřují do 3 oblastí: vzdělávání, 
worshopy/semináře a spolupráce organizací 
působící v oblasti vzdělávání a rozvoje žen. Projekt 
umožní zapojit se cílovým skupinám, tedy ženám, 
do kurzů s cílem zvýšení šance uplatnit se na trhu 
práce, zvýšení zaměstnatelnosti, úspěšnosti 
v práci, rozvoje svého potenciálu, ale také 
zvládnutí práce s rodinou. Projekt předpokládá 
zapojení 300 žen a přeshraniční spolupráci. Aktivity 
projektu budou probíhat v lokalitách okresů 

Moravskoslezského a Žilinského samosprávného 
kraje. 
 
 
Od října 2009 jsme začali realizovat další 
mezinárodní projekt s názvem e-Chance 
2.0 Improving women 
entrepreneurhip (v rámci programu 
Leonardo da Vinci – Transfer of 
Innovation), kde jsme byli opět přizváni 
do partnerství. 
 
Projekt: e-Chance 
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation 
Celý název:  e-Chance 2.0 Improving women 
entrepreneurhip 
Charakteristika projektu:  
Projekt E-CHANCE 2.0 sleduje posílení pozice žen v 
podnikání při využití technologií založených na webu 
2.0. Při podnikání se ženy mohou setkat s 
překážkami jako nedostatek informací, kontaktů či 
nepřehledná legislativa, stejně tak jako nepružná 
péče o děti a tedy problémy při slaďování 
pracovního a rodinného života. Flexibilita webu 2.0 
může usnadnit překonávání těchto překážek a 
přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí pro 
ženy. Proto sleduje projekt tyto cíle: 
- podpora podnikatelského smýšlení žen, 
- zajištění přístupu ke vzdělávání a k zlepšování 
dovedností a kvalifikace žen, pokud jde o využívání 
technologií založených na webu 2.0, 
- celkové zlepšení inovativnosti a kreativity žen, 
- zvyšování sebe-zaměstnávání žen. 
Spolupráce na projektu se účastní 8 odborných 
institucí z pěti zemí (Česká republika, Itálie, 
Lotyšsko, Rumunsko, Španělsko). Konečným 
výstupem projektu je výcviková platforma 
kombinující prvky formálního a neformálního 



 

 

vzdělávání, kterou naleznete na http://www.e-
chance2.eu/?lang=cs 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou ženy – začínající či 
současné podnikatelky. 
 
 
A od prosince 2009 jsme konečně začali 
realizovat první národní projekt, který 
nese název Silná dvojka, a který nám 
byl jako žadateli schválen.  
 
Projekt: Silná dvojka  
OPLZZ 
prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné 
příležitosti 
oblast podpory 4.3.3 Integrace sociálně 
vyloučených skupin na trh práce 
Celý název: SILNÁ DVOJKA – poradenství 
a spolupráce dvou skupin žen v oblasti výroby 
a prodeje ručních prací: + 50 let (výrobce) a – 25 
let (prodejce) 
Cíl projektu: Aktivizovat, motivovat a integrovat 
dvě skupiny žen ohrožených soc. vyloučením na trh 
práce výrobou a prodejem ručních prací, 
poradenstvím, získáním pracovních dovedností 
formou školení, virtuální firmy a tvorby eshopu. 
Cílová skupina: Dvě skupiny žen z MSK: starší 50 
let a do 25 let bez vzdělání či s nízkým stupněm 
vzdělání vyžadující zvýšenou péči při návratu na trh 
práce a společnosti. 
Charakteristika projektu: Smysl projektu je v 1) 
inovativním poradenství,  2) dvou vzdělávacích 
kurzech a 3) vytvoření nástroje "virtuální firmy" 
(pro celkem 100 žen). Každou z těchto 100 žen 
nejprve aktivizujeme 2 poraden. moduly - 
mentoringem a sebepoznáním - účinnými 
metodami individuálního poradenství této cílové 
skupině, naleznou znovu sebevědomí a vymaní 
se ze soc. exkluze. Poté vyškolíme ženy 25-  
moduly obsluha e-shopu a dobrý prodejce. Obě 
skupiny se nakonec setkají ve virt. firmě (v 6 

okres. městech), kde spoluprácí a vzájemnou 
výměnou zkušeností naleznou výsledek projektu -
praxi. Díky virtuální firmě se ženy stanou součástí 
"skutečné" firmy. Vytvoříme tzv. Silné dvojky. 
Simulace firemního prostředí, kde si účastnice 
prakticky vyzkoušejí, jak řídit firmu, jak vyrábět, 
prodávat a propagovat své výrobky - osobně 
i na eshopu, vyvrcholí výstavou jejich prací 
a konferencí.  
Po ukončení projektu budou ženám poskytnuty 
podmínky ke vzniku reálné firmy a obdrží místo 
na eshopu. Starší ženy budou dělat to, co je baví 
(ruční práce), a mladé ženy budou mít na starost 
chod firmy a prodej výrobků přes e-shop. Dáme jim 
motivaci nalézt správnou cestu a integrovat 
se na trh práce. 
 
 
Podali jsme také další projekty, které 
nebyly bohužel schváleny. Jedná se o 
projekt Mentorem bez hranic a projekt 
Centrum mentoringu a sebepoznání 
– OPPA – neprošel 
 
Ke konci roku 2009 jsme se dozvěděli o 
schválení projektu Zdravá škola, který 
jsme napsali společně se střední školou v 
Tachově a jehož realizace začne v roce 
2010. 
 
Projekt: Zdravá škola 
OP VK 
prioritní osa 1 
oblast podpory 1.3 
Celý název: Zdravá škola – podpora rovných 
příležitostí žáků  
Cíl projektu: zlepšení rovných příležitosti dětí a 
žáků SŠ Plzeňského kraje, odstraňování bariér 
rovného přístupu ke vzdělávání a poskytování 
pomoci a preventivních opatření výskytu soc.- 
patologických jevů na školách. Cíle bude dosaženo 

vytvořením „záchranné sítě“ pro ohrožené žáky, a 
to v podobě mentoringového klubu ve škole. 
Cílová skupina: žáci SŠ Plzeňského kraje ohrožení 
negativními jevy jako šikana, kriminalita, rasismus, 
záškoláctví a závisláctví, a žáci bez motivace ke 
studiu 
Charakteristika projektu: Projekt ZDRAVÁ 
ŠKOLA reaguje na rozšiřování sociálně patologický 
jevů ve školách, které negativně působí na školní 
sociální klima, ohrožují princip rovnosti a mohou 
přispívat také k předčasnému odchodu ze 
vzdělávání.  Projekt chce přispět k prevenci a 
odstraňování soc.-pat. jevů na základě mentoringu 
= procesu, kdy zkušená osoba (mentor) předává 
vlastní zkušenosti méně zkušené osobě (mentee) 
s cílem aktivovat a pomoci nalézt vhodnou cestu, 
jak potíže vyřešit. Vyškolíme 5 mentorů z řad 
pedagogů, vytvoříme 3 druhy školících příruček, 
mentoringový klub a webový portál, vyškolíme 
dalších 10 žáků (mentorů), kteří budou provozovat 
mentoring za podpory pedagogů (mentorů). 
Projektem podpoříme 60 žáků (mentees). 
Vytvořením mentoringových klubů na dalších SŠ 
PLK vznikne platforma mentoringu na míru SŠ.  
 
 
Další projekty, které jsme v roce 
2009 napsali a čekají na schválení: 
 
Život jako vlastní seriál 
My se krize nebojíme 
Klíče k budoucnosti – žadatel Athena, 
IPŽ partner 
Začněte žít svůj život naplno - s 
Otevřenou společností, která je 
žadatelem, IPŽ partner 
Rovnoběžky.  
Křídla rovných příležitostí 
Centrum Hlídáček Hledáček 



 

 

K závěru roku 2009: 
 
Ing. Renata Ptáčníková, prezidentka Institutu pro ženy: „Institut pro ženy přišel 
s naprosto revolučním nápadem, metodami školení žen a přístupu k nim. Přes 
veškeré úsilí a zkušenosti ze zahraničí celého týmu se nepodařilo prolomit 
předsudky a zajeté mechanismy české společnosti z hlediska rovných příležitostí 
mužů a žen a najít marketingovou nit a cestu k našim ženám, aby otevřely svá 
srdce a kráčely za svými možnostmi, úspěchy a spokojenou rodinou. V dalším roce 
je naším úkolem najít české ekvivalenty k těmto metodám a tuto nit navléknout.“ 
 
 
 
 
20. dubna 2010 
 _____________________________ 
 Ing. Renata Ptáčníková 
 prezidentka Institutu pro ženy 
 
 
 
 
 


