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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 
 
 
Název organizace: Institut pro ženy, o.s. 
Sídlo: Lyskova 564, 739 24  Krmelín 
Provozovna: Slavníkovců 20, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory 
IČ: 22691006 
Registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne: 10.12.2007 
 
Právní forma a typ organizace:  
právnická osoba − občanské sdružení 
 
Prezidentka sdružení: 
Ing. Renata Ptáčníková 
 
Kontakty: 
+420 774 477 303 
info@institutprozeny.cz 
www.institutprozeny.cz  
 
Členství v organizacích: 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
 
Bankovní spojení a číslo účtu: 
Raiffeisen Bank, 2987340001/5500 
 
 
 
 

 
 
 
 
„Poznej sama sebe, poslouchej 
své srdce, to ví, jak Tě učinit 
šťastnou. To je, oč tu běží.“ 
 
Ing. Renata Ptáčníková 
Prezidentka Institutu pro ženy 
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PŘEDSTAVENÍ INSTITUTU PRO ŽENY 
 
 
Občanské sdružení Institut pro ženy vzniklo na konci roku 2007, registrací 
u Ministerstva vnitra dne 10.12.2007. 
 
Jsme největším komplexním a ojedinělým projektem pro ženy v oblasti 
vzdělávání, gender a sledování vývoje rovných příležitostí v ČR. Našim cílem 
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.  
 
Připravujeme projekty pro ženy a veřejné instituce financované z EU, 
vyvoláváme dialog, provádíme studie a v neposlední řadě vytváříme 
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 účastníme řady debat, kulatých stolů, mediálních diskuzí 
na tato témata. 
 
Přinášíme nové nástroje a inovativní metody vzdělávání do ČR 
a implementujeme tyto nástroje do svých kurzů, předmětů a přednášek. 
Jedná se zejména o tyto nástroje: 
1. Mentoring - jsme zatím jedinou institucí provádějící čistou formu 
mentoringu v ČR a specializující se na ženy. 
2. Prožitkové vzdělávání - v první fázi aktivizujeme ženy a v druhé na 
základě individuality osobnosti aplikujeme prožitkovou formu vzdělávání 
vedoucí ke změně postojů. 
3. Komplexnost a dlouhodobost - klademe důraz nikoliv na krátké 
vzdělávací kurzy, ale jsme příznivcem dlouhodobějšího vzdělávacího 
procesu vedoucího k trvalé změně či stabilizaci osobností. 
 
Stále rozšiřujeme portfolio našich aktivit. Ke konci roku 2011 jsme získali 
nové prostory, které rekonstruujeme a chystáme v Ostravě otevřít 
coworkingové centrum Viva, které poskytne komplexní služby nejen pro 
začínající podnikatele/lky, ale bude pořádat také nejrůznější kulturní a 
přednáškové akce. Zažádali jsme o úvěr Českou spořitelnu v rámci jejich 
programu na podporu sociálního podnikání, který nám byl také schválen, 
takže nebránilo realizaci. Zahájili jsme spolupráci s architekty firmy Nabito, 
kteří nám navrhli a začali rekonstruovat celé prostory. 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 

PROJEKT SILNÁ DVOJKA - poradenství a spolupráve 
dvou skupin žen v oblasti výroby a prodeje ručních 
prací: +50 let (výrobce) a -25 let (prodejce)  
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00099 
 
CÍL PROJEKTU:  
Hlavním cílem projektu je aktivizovat, motivovat a integrovat soc. vyloučené či ohrožené 
ženy na trh práce formou poradenství, získáním pracovních dovedností, návyků a praxe ve 
formě školících modulů a virtuální firmy.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
1. dívky do 25 let s nízkým stupněm vzdělání, které se chtějí naučit prodávat 
prostřednictvím eshopu 
2. ženy starší 50 let, které umí kreativně vyrábět a tvořit a chtějí si vydělávat právě tím, co 
je nejvíc baví. 
Projekt tvoří z žen dvojice, tzv. „Silné dvojky“, které se společně učí podnikat a prodávat 
kreativní výrobky a ruční práce prostřednictvím internetového obchodu. 
 
OBSAH PROJEKTU 
Projekt Silná dvojka pomáhá ženám podnikat v tom, co je baví – ve výrobě kreativních 
výrobků, které samy vyrábí nejrůznějšími technikami ručních prací, a jejich prodeji 
prostřednictvím eshopu www.kreativnidarky.cz, který v rámci projektu vzniká. Ženy 
zapojené do projektu navštěvují ojedinělé poradenské kurzy zaměřené na zvýšení 
sebevědomí a sebeprezentace. Příští rok absolvují školící kurzy v oblasti umění prodeje, 
obsluhy eshopu a zejména kurz Virtuální firmy, kde si účastnice nanečisto vyzkouší 
podnikat. Ženy takto získají možnost budoucího přivýdělku sebezaměstnáním pomocí 
projektu Silná dvojka. 

PARTNEŘI 
Partnerem projektu je Institut rozvoje podnikání (www.irp.cz). 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 
Schválená dotace:  4 831 395,36 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: prosinec 2009 – listopad 2011 
WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: www.kreativnidarky.cz 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA – podpora rovných příležitostí žáků 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.03/02.0016 
 
CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků SŠ Plzeňského kraje a poskytování 
preventivních opatření výskytu sociálně-patologických jevů na školách. Za spolupráce 
Institutu pro ženy vznikne "záchranná sít" pro ohrožené žáky, a to v podobě 
MENTORINGOVÉHO KLUBU přímo ve škole. 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. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ Plzeňského kraje ohrožení negativními jevy jako 
šikana, rasismus, záškoláctví, závislost a žáci bez motivace ke studiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSAH PROJEKTU 
IPŽ vyškolí 5 MENTORŮ z řad pedagogů, vytvoří 3 druhy školících příruček, 
MENTORINGOVÝ KLUB a webový portál, poučí dalších 10 žáků (MENTORŮ), kteří budou 
provozovat MENTORING za podpory pedagogů (MENTORŮ). 
MENTORING je metoda vhodná k prevenci rasismu, xenofobie, agrese a dalšího 
nežádoucího patologického chování, ke snížení četnosti předčasných odchodů ze 
vzdělávání a účinná je také v pomoci žákům se sociokulturním znevýhodněním.  
 
PARTNEŘI 
Příjemcem projektu je Střední průmyslová škola v Tachově. Institut pro ženy je 
v projektu partnerem. Je také tvůrcem a iniciátorem projektu. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Schválená dotace: 1 822 346,64 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: květen 2010 – červen 2012 
 
WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: www.sps-zdravaskola.cz 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 

PROJEKT KLÍČE K BUDOUCNOSTI 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00084 
 
CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu Klíče k budoucnosti je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny žen - 
zájemkyň o zaměstnání - ve věku nad 50 let. Projekt se věnuje ženám, které jsou 
ohroženy ztrátou zaměstnání nebo z jiných důvodů usilují o jeho změnu. Projekt otevírá 
těmto ženám bránu ke změně prostřednictvím nabídky komplexní sady klíčů - účinných a 
inovativně pojatých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, vedoucích zvýšení jejich 
šancí na trhu práce. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou projektu jsou zájemkyně o zaměstnání ve věku nad 50 let. Tato skupina 
čelí velkým překážkám při hledání vhodného uplatnění na trhu práce (TP) a vyžaduje v 
této situaci zvláštní pozornost a podporu, neboť patří ke skupinám ohroženým 
dlouhodobou nezaměstnaností. 
 
OBSAH PROJEKTU 
Projekt ženám předestírá dvě možné cesty k uplatnění: zaměstnání a podnikání. Cílem 
projektu je vybavit účastnice sadou správných klíčů, které jim otevřou bránu k lepší 
budoucnosti. Projekt jim nabízí tyto nástroje: 
-Klíč k vlastnímu talentu - osobní diagnostika 
-Klíč k rozkvětu - motivační blok 
-Klíč k 21. století - inovované kurzy IT (rekvalifikace) 
-Klíč k úspěchu - poradenství pro cestu k novému zaměstnání a tvorba 8 nových 
pracovních míst 
-Klíč k nezávislosti - příprava na podnikání (rekvalifikace + mentoring a další podpora), 
tvorba 5 nových pracovních míst. 
 
PARTNEŘI 
Realizátorem projektu je ATHENA – společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 
(www.athena-women.cz). Institut pro ženy je v projektu partnerem. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. 
Schválená dotace: 4 859 656,67 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: květen 2010 – říjen 2011 
 
WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: www.mojeklice.cz 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 
 

PROJEKT ESO V RUKÁVU 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00017 
 
CÍL PROJEKTU 
Název ESO vyjadřuje ústřední motiv projektu, kterým je Žena (Elle-Sie-Ona). Cílem 
projektu je vytvoření, ověření a zavedení inovace, vedoucí k řešení palčivého problému 
dlouhodobé nezaměstnanosti žen, postižených kumulací handicapů na trhu práce. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy - jedna z nejobtížnějších 
cílových skupin (CS), a to navíc v Moravskoslezském kraji (MSK), který z hlediska 
nezaměstnanosti zaujímá ve statistice jedno z čelních míst. 
 
OBSAH PROJEKTU 
Projekt „ESO v rukávu“ nabídne ženám možnost zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu 
práce – projdou osobní diagnostikou, zvýší své kompetence dle konkrétních požadavků 
zaměstnavatelů, zapojeny budou do aktivit Pracovní banky a získají certifikát s konkrétní 
vypovídací hodnotou pro zaměstnavatele. Firmy díky výstupům projektu naleznou 
zajímavou možnost jak řešit personální pozice ve firmě. V rámci mezinárodní spolupráce 
využijeme inovativní procesy a produkty, které byly ověřeny v zahraničních regionech s 
podobnou charakteristikou - Auvergne (FR) a Braniborsko (DE). 
 
PARTNEŘI 
Realizátorem projektu je ATHENA – společnost pro vzdělávání a rozvoj žen. Institut pro 
ženy, spolu se dvěma zahraničními organizacemi (IBS-Institut fur berufliche Bildung und 
EDV-Schulung GmbH z Německa a Centre d`Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles z Francie) jsou partnery projektu. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. 
Schválená dotace: 6 517 599,68 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: říjen 2010 – březen 2013 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 

PROJEKT CESTA K PODNIKÁNÍ V NÍZKÉM JESENÍKU 
 
Registrační číslo projektu: 10/009/41200/067/000097 
 
CÍL PROJEKTU 
Projekt „Cesta k podnikání v Nízkém Jeseníku“ podpoří ženy a muže – současné i budoucí 
podnikatele/lky i osoby vstupující do pracovního procesu. Vzděláním této cílové skupiny 
odstraní bariéry na trhu práce a povede k samotné prevenci nezaměstnanosti. Kurzy 
připraví cílovou skupinu na budoucí podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost, zvýší jejich 
adaptabilitu na trhu práce, podpoří jejich image, sebevědomí, dovednosti a znalosti tak, aby 
se zvýšila jejich rovnost i cena na trhu práce.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Projekt je určen cílové skupině žen i mužů v produktivním věku. Zaměřuje se především na 
současné i budoucí podnikatele/lky, osoby v pracovním procesu či do pracovního procesu 
vstupující a hledající své uplatnění na trhu práce (tedy nezaměstnané), ženy a muže, kteří se 
chtějí na trhu práce aktivně prosadit. Této rozmanité cílové skupině se do cesty staví 
zejména jedna podstatná bariéra bránící úspěšnému podnikání těchto osob, a tou je 
nedostatečná kvalifikace, nedostatečné znalosti pro založení a vedení vlastní firmy.  
 
OBSAH PROJEKTU 
Hlavním nástrojem projektu bude ucelená metodika vzdělávacích kurzů pro podporu 
podnikání, která se bude skládat z 5 logicky ucelených vzdělávacích modulů, které budou 
podpořeny e-Learningovou formou a praktickou exkurzí. Celý vzdělávací kurz proběhne 
v jednom běhu – v obci Dvorce v dotčeném území MAS Nízký Jeseník. Účastníci projektu 
získají vzdělání a informace: jak vybrat správnou oblast a směr v podnikání, jak s ním začít, 
ale také jak se v něm udržet. Kromě podnikatelských získají poradenství v oblasti sebe 
reprezentace, sebevědomí, vizáže atd. Součástí projektu bude také exkurze na Farmu Kočov 
a penzion Farma. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Programu rozvoje venkova v rámci rozvojové strategie Místní akční 
skupiny Nízký Jeseník. 
Schválená dotace: 497 300 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: říjen 2010 – květen 2011 
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AKTIVITY V ROCE 2011 - PROJEKTY 
 
 

PROJEKT E-CHANCE 2.0 FOR WOMEN 
ENTREPRENEURSHIP 
 

 
Registrační číslo projektu: ES/09/LLP-LdV/TOI/149049 
 
CÍL A OBSAH 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. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován v rámci programu Leonardo da Vinci – Transfer of innovation. 
Schválená dotace pro IPŽ: 33 427 € 
 
OBDOBÍ REALIZACE: říjen 2009 – září 2011 
 
WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU: www.e-chance2.eu 
 
První společný mezinárodní meeting projektu hostila v lednu 2010 Ostrava. Druhý 
meeting se konal v rumunské Bukurešti v květnu 2010 a třetí v říjnu 2010 ve španělském 
Bilbau. Také Institut pro ženy zde vyslal své zástupkyně.  
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AKTIVITY V ROCE 2011 – DALŠÍ AKCE 
 
 

DEN PRO ŽENU 
Na den žen jsme 9.5.2011 uspořádali akci s názvem Den pro 
ženu - relaxace a uvolnění speciálně pro ženy. Na programu 
bylo pro ženy přichystáno několik workshopů a kurz kávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KREATIVNÍ ŽENA I. 19.8.2011 
V srpnu jsme uspořádali první veletrh originální módy s 
názvem KREATIVNÍ ŽENA, který se uskutečnil 19.8. od 14:00 v 
hotelu Park Inn Ostrava. Veletrh snoubil módu bez 
sešněrovaných dogmat a pravidel, nekázal styl, ale inspiroval. 
Akce byla pod záštitou Města Ostravy, fashion days v rytmu 
vlastního stylu pod taktovkou vždy originální módní bloggerky 
Inéz Bohdanové- Bortoliové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KREATIVNÍ ŽENA II. 19.11.2011 
Uspořádali jsme již druhou velkou módní show, která se 
konala dne 19.11.2011 opět v hotelu Park Inn v Ostravě. 
Proběhly módní přehlídky, ukázky líčení, poradenství, 
kadeřnická show, workshopy, raut, k dispozici byly prodejní 
stánky a mnoho dalšího! Celým odpolednem provázela 
stylistka a módní bloggerka Inéz Bohdanová Bortoliová. Akci 
uváděla skvělá  moderátorka Gabriela Lefenda. 
 
 
 



11 
 

AKTIVITY V ROCE 2011 – DALŠÍ AKCE 
 
 

 
DALŠÍ AKTIVITY ROKU 2011 VE ZKRATCE: 
 

 V průběhu roku 2011 jsme také hodně projektů napsali a podali. Namátkou 
některé z nich: Centrum Hlídáček Hledáček (OPLZZ), Dva do páru (OPLZZ), 
Kreativní žena (OPLZZ), Křídla rovných příležitostí (OPLZZ), Práce šitá na míru 
(OPLZZ), Hlavním hrdinou svého života (OPVK), Lidé lidem (OPVK), Podnikání hrou 
(OPVK), a mnohé další. 

 
 Uspořádali jsme spoustu kurzů mimo projekty: např. kurzy Feng Shui, meditace, 

kurzy přípravy kávy 
 
 
 
 
 
 
 
 


