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Manažerskou akademii pro ženy úspěšně završila Snídaně se šéfkou
Manažerská akademie pro ženy (MAŽ), intenzivní roční motivačně-vzdělávací program určený pro
ženy v nižším a středním managementu, úspěšně završila Snídaně se šéfkou. Akce, která se konala
dne 24. května v Evropském domě v Praze 1, se zúčastnilo 23 absolventek MAŽ a jejich mentorek –
seniorních manažerek, lektorský a projektový tým a zajímaví hosté. Snídaně se šéfkou se konala
pod záštitou paní Dany Kovaříkové, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice.
Program Manažerská akademie pro ženy byl pořádán v rámci projektu ReStartuj kariéru
s ROUTOU!, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.
Program Manažerská akademie pro ženy (MAŽ) je součástí dvouletého projektu ReStartuj kariéru s Routou,
který probíhá v Čelákovicích (Praha-východ) a je financován z prostředků EU, konkrétně ESF, OP Zaměstnanost.
Manažerská akademie pro ženy se konala ve dvou cyklech: na podzim roku 2017 a na jaře 2018. Zúčastnilo se jí
celkem 23 žen, které: 1) měly přestávku v kariéře a chtějí se do manažerské pozice vrátit; 2) k manažerské
pozici směřují, nebo v ní čerstvě jsou; 3) v manažerské pozici působí a chtějí se v ní rozvíjet.
„Manažerská akademie pro ženy vznikla s cílem podpořit specifickou skupinu žen, které se chystají do
manažerské pozice, ať už po kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, či je čeká povýšení nebo
možnost kariérní změny, anebo již ve vedoucí pozici působí a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále
pracovat a rozvíjet se v ní. A navíc to nejsou jen manažerky, ale zároveň ženy maminky, takže řeší nejen téma
jak obstát už v tak náročné manažerské roli, ale zabývají se tím, jak skloubit možnosti práce-kariéry a rodiny a
přitom nezapomenout ani sama na sebe. V rámci individuálního kariérového poradenství jsme cca ze 100
účastnic vybraly 23 žen. V rámci praktických interaktivních workshopů jsme pokryly široké spektrum témat.
K nejvíce oceňovaným patřily například manažerské role žen, komunikační a prezentační dovednosti, mužský a
ženský princip v managementu, delegování, time management, projektové řízení a slaďování rodiny a práce. Šlo
nám o sebepoznání a osobní rozvoj našich manažerek, naší ambicí nebyl rychlokurz MBA,“ říká Lucie Jakubcová,
odborná garantka, lektorka a kariérová poradkyně MAŽ.
Součástí MAŽ byl také oceňovaný a velmi úspěšný mentoringový program, na kterém se podílelo 17 úspěšných
seniorních manažerek z podnikatelské i veřejnoprávní sféry, které se staly vzory a inspirací pro účastnice MAŽ.
Mentorky byly všem účastnicím „šité na míru“.
Ivana Ulmanová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva Automotodromu Brno, a.s. uvádí:
„Mentoring považuji za skvělou věc. Jsem ráda, že jsem byla vyzvána a že jsem se mohla podílet na aktivitách
MAŽ, které podporují ženy v jejich dalším rozvoji. Pracuji v převážně mužském prostředí. Začátky v něm nebyly
lehké a dobrou radu, která by mi ušetřila slepé uličky, bych tehdy sama ocenila. V byznysu je potřeba více žen a
každá ruka, která schopným ženám do vedení pomůže, se hodí.“
Záštitu nad akcí Snídaně se šéfkou převzala Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České
republice, která v této souvislosti uvádí: „Jednou z priorit Evropské komise je podpora rodičů v té životní fázi,
kdy jsou v pracovním procesu a zároveň se starají o své děti nebo o starší rodiče. Důležitou roli hraje rozšíření
flexibilních pracovních úvazků, možnost práce na dálku a smazání rozdílu mezi platovým ohodnocením mužů a
žen. Jsem ráda, že takové aktivity, jako je projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU! existují, a že jsme je mohli
v Evropském domě podpořit.“

Dvouletý projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU!, jehož součástí je Manažerská akademie pro ženy, probíhá od
1.2.2017 – do 31.1.2019 v regionu středního Polabí a zastřešuje ho čelákovická nezisková organizace Routa, z.s..
Účastnit se ho mohou všichni, kteří pečují o děti do 15 let, tj. rodiče na rodičovské dovolené, kteří se vrací do
práce, nebo jsou zaměstnaní a uvažují o změně v kariéře, dále nezaměstnaní, ženy ohrožené na trhu práce a
osoby pečující. Projekt nabízí široké spektrum aktivit od individuálního kariérového poradenství a koučování,
individuální pracovně-právní poradenství, bilanční a pracovní diagnostiku, přes motivační a vzdělávací zážitkové
workshopy, osvětu v oblasti pracovně-právní poradenství a diskriminaci, ale i praktické jazykové a moderní IT
kurzy. Konají se v Čelákovicích a v průběhu dvou let se jich zúčastnilo 150 osob z celého středního Polabí i
Prahy. V provozu je Infocentrum kariérový ReStart se sídlem v Čelákovicích.
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