VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015
cats2cats

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené členky, partneři i podporovatelky cats2cat,
jsem velmi ráda, že vám mohu opět předložit shrnutí aktivit
spolku cats2cats za rok 2015.
V roce 2015 jsme upořádaly šest mentoringových setkání a
jeden Vánoční večírek na oslavu konec roku 2015.
Výjimečným pak byl projekt „Ženy obrazem“, který vznikl z
poptávky podporovatelek, které se věnují výtvarnému
umění. Dvě z vystavovatelek díky této akci úspěšně zahájily
svou uměleckou kariéru. V rámci Kongresu žen jsme
uspořádaly diskuzní kavárnu Otisk mého JÁ a navázaly jsem
na úspěch z roku 2013.
Jsem také ráda, že jsme s podporou firmy C2C Solutions
Group a Vašefirma.com rozjely projekt na podporu
podnikatelek – WomenUP! a podařilo se nám aktualizovat
webové stránky spolku.
Ráda bych opět ráda poděkovala vám všem, kdo cats2cats
pomáháte a podporujete, tedy Valné hromadě, Radě
sdružení i Kontrolní komisi a jmenovitě dvěma
dobrovolnicím, které pomohly zrealizovat Vánoční večírek
Lenny Pham a Nhung Anh. Ještě jednou díky!
Děkuji za cats2cats za podporu v roce 2015!
Petra Kubálková
Prezidentka sdružení

SETKÁNÍ SÍTĚ CATS2CATS V ROCE 2015
23. Června 2015
Na cestě za létem setkání vedla Petra Kubálková
19. Května 2015
Na cestě za Kreativitou setkání vedla Zdenka Tomaidesová
21. Dubna 2015
Na cestě za svým koučem setkání vedla Gabriela Böhmová
24. Března 2015
Na cestě za Zlatým kohoutem setkání s majitelkou galerie
Mirelou Zukal
24. Února 2015
Na cestě za odpovědí na otázku Proč? setkání s úspěšnou
autorkou knihy Pravidla pozitivního sobectví Michaelou
Dombrovskou
27. Ledna 2015
Na cestě za vitariánstvím setkání v kavárně Secret of Raw

Speciální akce CATS2CATS V ROCE 2015
16. Prosince 2015
Vánoční večírek cats2cats
20. Června 2015
Kavárna - Otisk mého JÁ v rámci
Kongresu žen 2015, kavárnu vedla Eva
Illésová.

1. Března – 25. března 2015
skupinová výstava Ženy obrazem
Skupinová výstava umělkyň, které jsou
v síti cats2cats.
Vystavující umělkyně:
Be yours - Gábina a Tereza (Česká republika) /
Kateřina Bohač Linares (Venezuela) / Yeve
Drovossekova (Kazachstán) / Markéta Gebrian
(Česká republika) / Reyhaneh Ghavipanjeh (Írán) /
Bára Klimešová (Česká republika)
Silvie Novotná (Česká republika) / Kateřina Šulová
(Česká republika) / Silvia Vezzuto Průšková (Itálie) /
Margarita Vid (Bělorusko)

1. Dubna 2015
Setkání WomenUP!
Spuštění projektu na podporu
podnikatelek.

ČLENKY CATS2CATS V ROCE 2015
Rada spolku
Gabriela Böhmová, členka Správní rady
Jana Hamplová, členka Správní rady
Petra Kubálková, zakladatelka a předsedkyně

Kontrolní komise
Tereza Hrabáková, členka Kontrolní komise
Věra Kepková, členka Kontrolní komise (do roku 2015)
Zdenka Tomaidesová, členka Kontrolní komise (do roku
2015)

Členky
Petra Johansson, členka
Monika Linhartová, členka
Jana Pacalová, členka

mise cats2cats
Creativity (C) vítáme každou ženu, která chce vytvořit něco nového,
hodnotného a pro ní samotnou důležitého. Máme rády creativitu a nové
myšlenky.
Activity (A) 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 (T) podporujeme, každou ženu, která v sobě objeví talent, který chce
rozvinout. Je jedno, zda jej objevila ve 20, 30 nebo 70 letech.
Sharing (S) vítáme každou ženu, která chce předat své zkušenosti, nápady,
rady dalším ženám a pomoci jim tak v jejich vlastní realizaci.

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.
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