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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 
 
 
Název organizace: Institut pro ženy, o.s. 
Sídlo: Lyskova 564, 739 24  Krmelín 
Provozovna: Horní 1492/55, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 
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, ahoj@vivaostrava.cz 
www.institutprozeny.cz, www.vivaostrava.cz 
 
Členství v organizacích: 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
 
Bankovní spojení a číslo účtu: 
Raiffeisen Bank: 2987340001/5500 
Česká spořitelna: 2628441329/0800 
 
 
 

„Poznej sama sebe, poslouchej 
své srdce, to ví, jak Tě učinit 
šťastnou. To je, oč tu běží.“ 
 
Ing. Renata Ptáčníková 
Prezidentka Institutu pro ženy 
 
Prezidentka IPŽ je srdcem Institutu pro ženy a 
zároveň jeho vizionářkou. Studovala European 
Administration v Belgii, pracovala jako 
manažerka evropských projektů pro několik 
velkých firem, vedla projektové týmy, napsala 
několik vzdělávací projektů v oblasti vzdělávání 
žen v ČR (Podnikavá žena s rozpočtem 14 mil. 
Kč). Je propagátorkou zdravého, vyváženého, 
kreativního pracovního a osobního života. Má 
statut Euromanažera. Jako lektorka se zaobírá 
zejména změnou postoje pomocí prožitku a tuto 
metodiku promítá do všech kurzů IPŽ, masérka 
thajských klášterních masáží, mentorka. 
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2. PŘEDSTAVENÍ INSTITUTU PRO ŽENY 
 
 
Občanské sdružení Institut pro ženy vzniklo na konci roku 2007, registrací 
u Ministerstva vnitra dne 10.12.2007. 
 
Institut pro ženy vznikl s cílem poskytnout ženám možnost rozvoje, motivace, 
sebeurčení a spokojenost. Za účelem splnění tohoto cíle realizujeme zejména školící 
kurzy, které  jsou netradiční, využívají nové nástroje a inovativní metody vzdělávání 
(koučink, mentoring, který jsme přivezli ze zahraničí). Zaměřujeme se zejména na 
prožitkové vzdělávání. Organizujeme kulaté stoly na nejrůznější ženská témata a 
podporu rovných příležitostí, na které přijímají pozvání i známé osobnosti. Abychom 
mohli pomoci i ženám (a nejen ženám) z různých důvodů znevýhodněným na trhu 
práce, realizujeme vzdělávací projekty financované z prostředků EU. 
 
Na jaře roku 2012 jsme významně rozšířili oblast své činnosti, a to otevřením 
velkého coworkingového centra Viva Ostrava, které poskytuje komplexní služby 
nejen pro začínající podnikatele/lky a pořádá nejrůznější kulturní a přednáškové 
akce. 
 
VIVA nabízí moderní a profesionální zázemí pro práci i relaxaci a zároveň dostatek 
podnětů pro osobní rozvoj i vzdělávání. Coworking je sdílené kancelářské zázemí 
pro všechny freelancery, profesionály na volné noze či malé podnikatele, jimž se 
nevyplatí udržovat vlastní kancelář. VIVA na ploše přes 500 m2 nabízí moderně 
vybavený pracovní prostor včetně zázemí, ale hlavně podnětnou atmosféru, 
podporuje přirozené setkávání kreativních a podnikavých profesionálů a výměnu 
zkušeností. 
 
Snažíme se k nám zvát zajímavé lidi ze všech oborů a profesí, kteří mají co říct. 
Připravujeme odborné semináře zaměřené na osobní rozvoj a vzdělávání. 
Pořádáme výstavy a setkání se známými osobnostmi. 
 
Součástí coworkingového centra je dětské centru Kuky, jehož patoronem je Jan 
Svěrák. Klientkám centra tak nabízíme možnost hlídání dětí v době její účasti na akci 
či při práci. Pořádáme také akce a kurzy pro děti. 
 
Dále nabízíme v rámci centra tyto služby: minikavárna, koučink, masáže, pronájem 
zasedacích prostor a prostor pro akce třetích osob. 
 
Více na www.vivaostrava.cz. 
 
Stále rozšiřujeme portfolio našich aktivit. 
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3. NOVÉ PROSTORY – COWORKINGOVÉ CENTRUM VIVA 
 
 
  
Ještě v roce 2011 jsme začali realizovat svůj velký sen – otevření coworkingového 
centra. Našli jsme vhodné prostory v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 1492/55, 
zažádali městskou část Ostrava-Jih o jejich pronájem, který nám byl přiklepnut, 
zažádali o úvěr Českou spořitelnu v rámci jejich programu na podporu sociálního 
podnikání, který nám byl také schválen, takže už nic nebránilo realizaci. Zahájili 
jsme spolupráci s architekty firmy Nabito, kteří nám navrhli a nakonec i 
zrekonstruovali celé prostory. Rekonstrukce probíhala od prosince 2011 do března 
2012. Po dlouhých peripetiích s kolaudačním řízením jsme zahájili provoz v květnu 
2012. 

Stav před rekonstrukcí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav po rekonstrukci: 
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Našim cílem je poskytnout potřebné zázemí pro rozjezd podnikání matkám s dětmi, 
nezaměstnaným lidem, začínajícím podnikatelům/lkám, pomoci překonat jejich 
obavy a nabídnout jim silné zázemí pro úspěšný vstup do podnikání. Poskytujeme jim 
prostor pro práci za výrazně nižších provozních nákladů a umožňujeme jim flexibilitu 
při podnikání spojenou s hlídáním dětí. V začátcích své podnikatelské kariéry mohou 
využít prostory centra s jeho komplexním vybavením. Centrum slouží jako 
minikancelář, k navazování kontaktů a k vzájemné spolupráci. Rodičům s dětmi 
centrum pomáhá k souladu jejich rodinného a pracovního života prostřednictvím 
hlídání dětí v dětském koutku.  
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Záměr je čistě celospolečenský a neziskový, zvyšuje zaměstnanost, vede k 
zahájení a možnosti podnikání, umožňuje podnikat maminkám  (díky hlídání 
dětí), nezaměstnaným, sociálně znevýhodněným skupinám, pro které běží v 
centru také zdarma vzdělávání v rámci projekt Centrum Hlídáček Hledáček 
(OPLZZ). 

Chceme v jednom prostoru skloubit ideální podmínky pro práci, která je v 
souladu se zdravým životním stylem. To znamená, že pracovní prostor, zázemí a 
veškeré navazující služby mají sloužit především lidem a v maximální míře musí 
nabízet pozitivní možnosti k seberealizaci a k dobrému životu. Práce, rodina, 
osobní rozvoj i odpočinek jdou společně dohromady, jen dnešní uspěchaná doba 
orientovaná výhradně na výkon podobným konstelacím příliš nenahrává. My 
jsme se to rozhodli změnit.  

Viva se rozprostírá na ploše cca 600 m2 a najdete v ní vše, co potřebujete: 
sdílenou kancelář/přednáškové prostory, zasedací prostory, minikavárnu, 
masérnu, dětskou hernu. Nabízíme komplexní služby pro práci, schůzky, kulturní 
vyžití či relaxaci. 

Disponujeme novým, moderním a velice reprezentativním prostorem. 

Technické vybavení:  
- 3 dataprojektory a 2 promítací plátna (promítání na pevno v hlavním prostoru 
Vivy a ve velké zasedačce, 1 přenosný dataprojektor),  
- 4 flipcharty 
- ozvučení hlavního prostoru s reprobednami, s přenosným mikrofonem a 
headsetem. 
- 8 notebooků k zapůjčení klientům/kám 
- Vybavená kuchyňka 
- Bar (s plným vybavením, součástí je minikavárna) 
- Wifi zdarma 
- Klimatizace 
- Celý prostor hlídán - zabezpečen a napojen na pult  
centrální ochrany. 
 
Celé centrum disponuje těmito prostory: 
- open space (coworkingový prostor a prostor pro 
velké akce), 2 zasedací prostory (pro 12 a 20 osob), 
minikavárna, herna pro děti, masérna, kancelář, 
šatna, 2 x sklad, 2 x toalety, nákladní výtah, 
venkovní předzahrádka  
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4. AKTIVITY V ROCE 2012 – PROJEKTY EU 
 
 
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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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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PROJEKT CENTRUM HLÍDÁČEK HLEDÁČEK (coworkingové centrum pro 
začínající podnikatelky) 
 
 
 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00241 
 
CÍL PROJEKTU 
Cílem je vytvořit v Ostravě pro začínající podnikatelky multifunkční 
cowork.centrum, které jim usnadní vstup do podnikání.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Ženy začínajících podnikání v Moravskoslezském kraji (50 žen). 
 
OBSAH PROJEKTU 
V prostorách coworkingového centra nejprve projdou ženy poradenskými a 
vzdělávacími aktivitami v oblasti podnikání a zúčastní se podpůrných workshopů, na 
kterých se setkají s úspěšnými podnikateli/kami z praxe. Během a po ukončení 
vzdělávacích aktivit poslouží pronajaté prostory jako coworkingové centrum - 
zázemí pro snadnější rozjezd podnikání - využití kancelářského prostoru zdarma, 
sdílení pracovního prostoru, vzájemná výpomoc žen, navazování pracovních 
kontaktů, organizování pracovních schůzek, předávání zkušeností. 
Pro děti začínajících podnikatelek zajisťjeme profesionální aktivní hlídání v herně, 
která je oddělena od sdílených a školících prostor a umožňujeme tak ženám 
věnovat čas podnikání a realizaci v pracovním životě. 
 
PARTNEŘI 
Institut rozvoje podnikání (www.irp.cz). 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a 
rodinného života. 
Schválená dotace: 5 297 313,68 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: březen 2012 – únor 2014 
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

PŘÍPRAVNÁ NÁVŠTĚVA (PV-LdV-2011-021) 
 
V lednu 2012 jsme uskutečnili přípravnou návštěvu v Lotyšsku. Smyslem této 
návštěvy byla příprava nového mezinárodního projektu, nastavení cílů projektu, 
aktivit či rozdělení úkolů jednotlivých partnerů. Kromě zástupců z Lotyšska jsme se 
měli možnost setkat s partnery z Polska a Severního Irska.  
Na pracovní návštěvě jsme mimo jiné navštívili i hlavní město Rigu a viděli jsme 
ukázku místního folkloru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECHANCE BIZ -RAISE UP SELF - EMPLOYMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT (CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134106) 
 
Práce v rámci přípravné návštěvy se nám vyplatila. V září 2012 jsme získali finanční 
dotaci na projekt partnerství v programu Leonardo da Vinci. 
 
Projekt se zaměřuje na dvě skupiny osob, a to mladé lidi (15-30) a osoby starší 50 
let, které jsou na trhu práce jakýmsi způsoben znevýhodněny. Těmto lidem 
chceme ukázat, že možným řešením jejich situace, může být podnikání. V projektu 
chystáme vytvoření vzdělávacího materiálu, který lidem z této skupiny pomůže při 
podnikatelských začátcích.  
 
Na projektu s námi spolupracujeNorth City Business Centre ze Severního Irska, 
FundacjaRozwojuInicjatywEdukacyjnych i Społecznych z Polska, MERAM 
BELEDİYESİ z Turecka a VyaraFoundation z Bulharska. 
 
První zahajovací meeting se konal v Belfastu (Severní Irsko), kde jsme nastavovali 
a dolaďovali veškeré aktivity a úkoly každé partnerské země. Pořadatelé meetingu 
nám v Belfastu ukázali centrum města a muzeum věnované Titaniku. 
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5. AKTIVITY COWORKINGOVÉHO CENTRA VIVA V ROCE 2012 
 

 
2.5.2012 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
Dne 2.5.2012 jsme uspořádali slavnostní otevření 
nového centra Viva na adrese Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka (bývalé prostory České spořitelny, 1. Patro), 
kde se mohli budoucí klienti seznámit s našimi 
aktivitami. 
 
4.5.-5.5.2012 Léčivé thajské masáže / Mistr Christodoula 
Nikolaos - seminář 
 
 
7.5.2012 VEČER S KVĚTOU FIALOVOU 
 
11.5.2012 Muzikoterapie – přijďte si zabubnovat na 
jembe 
 
 
 
 
 
 
 
14.5.2012 FÉROVÁ SNÍDANĚ V BĚLSKÉM LESE  
 
 
15.5.2012 Odstranění emocionálních bloků / Tomáš 
Gřešek 
 
16.5.2012 Žena a její vztahy / RNDr. Lenka Krejčí 
 
21.5.2012 Banka projektů – Pořízení webových stránek 
 
22.5.2012 Večer s čistým nebem – Jak se měří a hodnotí 
kvalita ovzduší 
 
23.5.2012 Alternativy v ekonomice – řešení, nebo 
utopie? / Naďa Johanisová 
 
6.6.2012 Biopotraviny – co jste o nich chtěli vědět, a báli 
se zeptat  
 
 
 
9.6.2012 MISTR KÁVY OSTRAVA  
Soutěž o nejlepšího baristu z ostravských kaváren.  

 

12.6.2012 Mexiko a Guatemala – cestovatelská 
přednáška 



12 
 

15.6.2012 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ A ZÁROVEŇ ŠŤASTNÝ 
/ TOMIO OKAMURA 

20.6.2012 Viva Open Air – Barbecue v Bělském lese 

26.6.2012 Viva Open Air – Snídaně s jógou v 
Komenského sadech 

11.7.2012 Jak využít možností Facebooku v 
Neziskové sféře 

18.7.2012 Vernisáž obrazů / Jana Koláčková 

19.7.2012 Biopotraviny jako volba, alternativa i 
léčba 
 
23.7.2012 Banka projektů – Jak vybrat a koupit byt 
 
 
 
 
 
27.7.2012 KONCERT NA DIDGERIDOO / ONDŘEJ 
SMEYKAL  
 
 
8.8.2012 Nový Zéland a já, putování od jihu na sever 
– cestovatelská přednáška 
 
21.8.2012 Banka projektů – Hlavní zásady řízení 
projektů pro laiky 
 
23.8.2012 Nízkoenergetické domy z přírodních 
materiálů 
 
 
13.9.2012 KRIZE JAKO ŠNACE / PhDr. PATRICIE 
ANZARI 
 
 
14.9.2012 Výstava – Dřevěné myšlenky / Jiří Vyvial 
 
18.9.2012 Jihoafrické dobrodružství – cestovatelská 
přednáška / Bára Tocauerová 
 
5.10.2012 Velké šelmy se vracejí do Beskyd – 
přednáška 
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16.10.2012 Výstava – malované hedvábí 
 
31.10.2012 Najdi si svého sedláka – cyklus přednášek,  
jejichž cílem je zahájit zkracování cesty mezi sedláky a 
spotřebiteli, zakládání komunit podporujících svého 
sedláka 
 
15.11.2012 Beseda Kola pro Afriku 
 
26.11. 5myslové léto v Provence – cestovatelská 
přednáška / Lenka Paprok 
 
21.11.2012 DALŠÍ VÝVOJ ZEMSKÝ / VÁCLAV CÍLEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.11.2012 BESEDA S JAROSLAVEM DUŠKEM 
 
 
 
6.12.2012 Přednáška „Kosmický had“ – jsme připraveni 
objevit a rozvinout vlastní potenciál / Petr Václavek 


