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VÝROČNÍ ZPRÁVA CATS2CATS

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené členky, partneři i podporovatelky cats2cat,
jsem velmi ráda, že mohu bilanci roku 2014 zahájit pozitivními zprávami. cats2cats v
roce 2014 získalo nejen zakázky, ale také dary, které přesáhly částku v roce 2013. Bylo
tak možné realizovat akce, které byly dlouho v plánu, ale nedostávalo se finančních
prostředků. Na službách a díky darům jsme získaly 255 746 Kč.
K takto dobré bilanci přispěla především vítězství v soutěži o dodávce služeb pro Českou
poštu s.p. V rámci zakázky jsme zpracovaly příručku pro rodiče "Česká pošta rodičům a
dětem" což je průvodce pro zaměstnankyně odcházející na mateřskou/rodičovskou
dovolenou. Věřím, že tato reference nám otevře dveře do dalších firem.
Významnou akcí roku 2014 pak byl 2. ročník konference EOED Prague - Partnership for
Equal Opportunities and Economic Development, která se konala v září roku 2014 a
hostila expertky z Mexika, Chile, Maroka a Evropské komise.
V roce 2015 hodláme na tyto úspěchy navázat. Budeme se soustředit na vytváření
strategických partnerství a mentoringové programy a projekty pro ženy. V České
republice, stejně jako v ostatních státech EU, jsou podobné aktivity vnímány jako
základní stavební kameny pro podporu postavení žen.
Ráda bych využila úvodního slova a poděkovala všem členkám, sympatizantkám i
podporovatelkám cats2cats. Poděkování patří Markétě Vaškové (aconate s.r.o.), která za
nás každoročně vyřeší naše skromné finance. Děkuji také členkám, a to Tereze
Hrabákové, Petře Johansson, Věře Kepkové, Janě Pacalové, Zdeně Tomaidesové a
Gabriele Böhmové, které pomáhají rozvíjet networkingovou síť svými nápady a
podporou. Ze srdce také děkuji neutuchající podpoře společnosti Vašefirma.com - Janě
Hamplové a Silvii Vilémové, které pomáhají s rozvojem projektů směřujících na
budování virtuálních sítí.
Budu ráda, pokud vás, čtenářky a doufejme i čtenáři této Výroční zprávy, naše aktivity
zaujmou a rozhodnete se stát součástí naší sítě.

Petra Kubálková
Prezidentka občanského sdružení cats2cats
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O CATS2CATS
Do roku 2013 byla síť cats2cats
občanským sdružením a po dlouhých
diskuzí
s
novým
Občanským
zákoníkem se rozhodla od roku 2014
se transformovat do spolku. Zároveň
se cats2cats přestěhovalo na novou
adresu na Prahu 3.
Posláním sítě cats2cats tak zůstává
vzájemná podpora, sdílení znalostí a
životních zkušeností mezi členkami a
budování sítě napříč celou Českou
republikou.
cats2cast je neziskovou organizací,
která přijímá své členky na základě
schválení Valné hromady. Ke konci
roku 2014 měl spolek devět členek a
250 podporovatelek, které odebírají
novinky a pravidelně rozesílaný
newsletter.
Podporovatelky
se
rozrostly také o skupinu mikro
podnikatelek, která vstoupily do
pilotního projektu WomenUP! v
rámci konference EOED Prague
2014.

MISE CATS 2CATS
Creativity – vítáme každou ženu, která
chce vytvořit něco nového, hodnotného a
pro ní samotnou důležitého. Máme rády
creativitu a nové myšlenky.
Activity – podporujeme každou aktivitu,
která pomůže k dialogu mezi ženami o
ženách a pro ženy a podpoří budování
sítí a kontaktů. Máme rády aktivní
ženy.
Talent – podporujeme, každou ženu,
která v sobě objeví talent, který chce
rozvinout. Je jedno, zda jej objevila ve
20, 30 nebo 70 letech.
Sharing – vítáme každou ženu, která
chce předat své zkušenosti, nápady,
rady dalším ženám a pomoci jim tak v
jejich vlastní realizaci.

Naše cíle
•
•
•
•
•

cats2cats chce svou činností a aktivitami posílit sebevědomí a tím postavení
žen v České republice. Jsme síť otevřená novým podnětům a novým výzvám.
cats2cats posiluje postavení žen a dívek pomocí sdílení informací a
zkušeností předávaných na workshopech, kulturních akcí, konferencích
cats2cats vytváří a pečuje o demokratický prostor pro síťování žen
cats2cats podpoří každou ženu ať je z jakéhokoliv oborů, disponuje odlišným
talentem, či pochází z jiné kultury
cats2cats napomáhá vznikat novým kariérám žen hledajících svůj sen
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NAŠE AKTIVITY
Prostor pro networking: členky občanského sdružení se mohou zdarma účastnit
pravidelných setkání v rámci sítě a přivést s sebou jednu další ženu zdarma. Akcí spolku
se mohou (obvykle) za určitý poplatek účastnit i ženy, které členkami nejsou.
Informační servis Svět očima cats2cats: členky sdružení získávají pravidelné měsíční
informační balíčky s pozvánkami na plánované akce spolku, informace o akcích, které
podporujeme,informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů a genderu.
Informujeme také rovných výzvách evropských fondů, chystaných novinkách na
podporu rovných příležitostí, zajímavých článcích a diskuzích. Zároveň realizujeme
workshopy, konference a vzdělávací akce na sdílení zkušeností.
Prostor pro realizaci vašich nápadů: členky sdružení mohou přijít s nápadem na
realizaci akce, aktivity, workshopu, kurzu a tým spolku jim pomůže jejich sen realizovat.
Poradenství: cats2cats nabízí poradenství v oblasti diverzity a rovných příležitostí a to
jak pro soukromou a veřejnou sféru, tak pro jednotlivkyně.

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014
V roce 2014, stejně jako v předchozích letech, jsme organizovaly pravidelná setkání - ,
inspirativní networkingové a mentoringové večery. Jejichž cílem je představit
inspirativní ženy a jejich životní cesty. Chceme tak sdílet zkušenosti, navazovat nové
kontakty a vzájemně se inspirovat. V roce 2014 jsme realizovaly:

Tematická setkání a workshopy
Workshop: Jak se tvoří světlo (březen)
3 tématické workshopy na téma financí Finanční akademie (duben)
Workshop: Svět networkingu aneb kde začít? (květen)
Workshop: WebWorkshop s cats2cats DIY (červen)

Své životní dráhy, zkušenosti a kariéru nám představily/li
Na cestě za osobním rozvojem Kateřina Coops (únor)
Na cestách za věčným jarem aneb "50 odstínů zelené" Věra Kepková (březen)
Na cestě za uměním Latinské Ameriky Kateřina Bohač Linares (březen)
Na cestě za zelenou zahradou Ivana Buttry (duben)

3

1. 6. 2015

Žena v konfliktním rozhovoru Ivana Watson a Eva Kaňáková (květen)
Setkání s neziskovou organizací Rytmus a Janou Březinovou (červen)

Konference
V roce 2014 jsme navázaly na úspěšnou spolupráci se společností C2C Solutions Group a
spolupořádaly Konferenci EOED Prague – Small investments for big change, která se
konala v ERA světě v Praze dne 25.9.2014.
Druhý ročník se posunul o kousek dál. K řečnickým panelům zasedli zástupkyně a
zástupci mikrofinanční institucí ze zahraničí (Mexiko, Chile, Maroko), zástupci bank,
veřejné správy či velkých nadnárodních společností.
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ROK 2015
Na rok 2015 plánujeme řadu aktivit a rozvoj projektů zahájených v roce 2014.

Setkání cats2cats

Projekt WomenUP!

Spolupráce s
Kongresem žen

Projekt WomenUP!

Rozvoj sítě cats2cats
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FINANCE
cats2cats je financováno převážně ze zdrojů plynoucích z členských poplatků a darů. Do
oblasti vlastní činnosti pak spadají příjmy z realizace workshopů, konferencí a
vzdělávacích akcí.

2014
3%
22%

Členské příspěvky
Tržby z vlastních služeb
Dary

75%
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Členky
Gabriela Böhmová, členak Správní rady
Gabriela je osobní koučka. Věří, že každá z nás má potenciál a že koučink je efektivní
způsob jak jej můžeme rozvíjet a plněji využívat. Na dráhu koučky vydala, protože se
potřebovala věnovat smysluplné a tvůrčí činnosti. Podle jejích slov jí koučink umožňuje
využít vzdělání, životní i pracovní zkušenosti, omyly a chyby a recyklovat je k podpoře
druhých a zároveň rozvíjet samu sebe. Je dobrovolnicí projektu DUO.

Jana Hamplová, členak Správní rady
Jana je zakladatelkou projektu Vašefirma.com, kde pracuje jako programátorka a online
markeťačka. Je typickou představitelkou generace Y, ale miluje přírodu, cestování,
potápění a fitness. V cats2cats má ambice podpořit a rozjet Petry nadační fond pro ženy
po IT stránce a letos se jí to podaří.

Tereza Hrabáková, členka Kontrolní komise
Tereza Hrabáková je advokátkou ve společnosti Haklová-Trapl-Kubát, její specializací je
patentové právo. Jejím městem snů je New York, kde by možná chtěla i žít. Miluje balet
a moderní tanec.

Petra Johansson, členka
Petra Johansson se narodila v západních Čechách, ale záhy rodina přesídlila do Prahy,
odkud Petru odvedla láska až do Švédska, kde strávila 15 let. Petra se věnuje divadlu v
jeho více podobách, analýze, hraní, režii, psaní a koučování. Přednáší na Stockholmské
universitě, kde také píše doktorát na téma genderu a divadla. V Praze učí herectví a
analýze divadelních textů na VOŠ herecké v Michli. Petra připravuje řadu zajímavých
akcí například semináře a workshopy pro divadla Dobeška, PiDivadlo a jiné.

Věra Kepková, členka Kontrolní komise
Věra Kepková svým klientům radí, jak zvládat Facebook v podnikání. Nepřistupuje k
tomu ale zcela standardním přístupem – věnuje se totiž i novému literárnímu žánru s
názvem „digitální satira“. Správu Facebooku se snaží co nejvíce zjednodušovat a své
rady předává i naprostým laikům.
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Petra Kubálková, zakladatelka a předsedkyně
Petra se narodila v Praze a nikdy ji neopustila na déle než 6 týdnů. Je expertkou v
oblasti genderu, rovných příležitostí žen a mužů a je genderovou auditorkou. Pracovala v
řadě neziskových organizací a veřejné správě. Sdružení cats2cats je její srdeční
záležitostí a splněným snem a ráda by za pár let ze sdružení vybudovala nadační fond
podporující aktivity a projekty žen. Petra Kubálková založila vlastní konzultační
společnost C2C Solutions Group s.r.o.

Monika Linhartová, členka
Monika je vystudovaná inženýrka ekonomie. Po pěti letech opustila práci finanční účetní
ve velké outsourcingové firmě a rozhodla se pracovat jako účetní v komornějším
prostředí malé firmy dovážející šampaňské a koňak z Francie. Nyní je na rodičovské
dovolené a dál se věnuje své práci – vede účetnictví malé společnosti zabývající se
pronájmem plachetnic a motorových lodí. Ve své profesi se specializuje na DPH. Hovoří
plynně anglickým a francouzským jazykem a před rokem se začala věnovat holandštině.
Mezi její nejoblíbenější země patří Belgie, a to zejména belgické pobřeží, které by ráda
jedno celé procestovala.

Jana Pacalová, členka
Jana Pacalová je fundraiserka v Nadaci VIA, působila v organizaci podporující seniory,
podporuje svépomocnou skupinu rodičů dětí s mentálním postižením na Vysočině.
Absolvovala obor sociální práce v Hradci Králové a sociální práce a politika na FF UK v
Praze. Jana je canisterapeutka.

Zdenka Tomaidesová, členka Kontrolní komise
Zdenka Tomaidesová se věnuje vzdělávání jednotlivců a firem zejména v oblastech jako
je komunikace, typologie a oblasti osobního rozvoje. Prošla si profesemi od pozice
personalistky, organizátorky vzdělávacích akcí v různých oblastech vzdělávání,
obchodnice až po roli lektorky a kouče. Věří tomu, že si člověk musí něco zažít a dozrát,
aby byl důvěryhodnou a vyzrálou osobností pro práci s klientem zejména v koučování, to
co bylo, z toho se může člověk poučit a jít dál s novou zkušeností. Je certifikovanou
lektorkou NLP s kompetencí pro používání technik neuro-lingvistického programování
na úrovni „Master Practitioner in the art of NLP“, které využívám i v kurzech. Mám
ráda humor ten vnáším i do práce s klienty. Pracuji jako dobrovolnice v Klubu aktivního
stáří na Praze2. http://www.kouc-koucink.cz/
Autorka e-knihy KAIZEN – CHCI ZMĚNUI ZMĚNU http://www.kaizen-chci-zmenu.cz

10

1. 6. 2015

PARTNEŘI, PODPOROVATELÉ, DÁRCI
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KONTAKT
Adresa
cats2cats z.s.
Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3
E:: catstocats ( at ) gmail.com
T:: 777287405

Fakturační údaje
IČ: 22765956
DIČ: nejsme plátci DPH
číslo účtu: 2200209027 / 2010
Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Prezidentka spolku
Petra Kubálková
Rada spolku
Petra Kubálková, Jana Hamplová, Gabriela Böhmová, Jana Hamplová
Kontrolní komise
Tereza Hrabáková, Zdenka Tomaidesová
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