Moravská asociace podnikatelek a manažerek, o. s.
vás srdečně zve na mezinárodní konferenci
rozvojového partnerství CIP EQUAL

Asistenční centra na podporu podnikání žen
výsledky a význam evropského projektu EQUAL
2005 – 2007
která se koná
v pondělí 12. listopadu 2007 od 9 hodin
v jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky,
Valdštejnské nám. 4, Praha
Spolupořadatelem akce je Senát PČR,
jehož místopředseda Jan Rakušan převzal nad mezinárodní konferencí záštitu.
Cílem konference je představení výsledků projektu „Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení
rizik na začátku podnikání“, jehož smyslem je pomáhat ženám při vzniku nových firem a v prvních třech
letech podnikání. V rámci projektu, jehož nositelem je Moravská asociace podnikatelek a manažerek, byla
vybudována tři Asistenční centra - dvě v Brně a jedno ve Zlíně. Od začátku trvání projektu se na tato centra
obrátilo více než tisíc klientek, téměř 500 žen absolvovalo odborná školení, vzniklo 44 nových firem
a 58 nových pracovních míst. Záměrem pilotního projektu bylo ověřit si životaschopnost tohoto způsobu
podpory ženského podnikání v praxi a dát tak impulz pro vznik uceleného a smysluplného systému podpory
podnikání žen v České republice.
Na konferenci představí klientky Asistenčních center své podnikatelské příběhy a vystoupí také zahraniční
partneři z Irska. Budou prezentovány výsledky srovnávacího průzkumu ženského podnikání v České
republice a v Irsku, který mapoval zkušenosti 400 podnikajících žen z obou zemí. Konference bude
zakončena prohlídkou reprezentačních prostor Senátu PČR.
Účast na konferenci je bezplatná, podmíněná potvrzením účasti. Svou účast, prosím, potvrďte e-mailem
na adrese equal@mapm.cz nebo telefonicky na čísle +420 542 425 266. Mimopražským účastnicím je
možné po předložení čitelné jízdenky uhradit cestovné vlakem nebo autobusem.
Uzávěrka přihlášek je ve středu 7. listopadu 2007.

PROGRAM
08:30 – 09:00

Registrace

09:00 – 10:00

Vystoupení čestných hostů a patronů konference
•
Zástupce kabinetu Vladimíra Špidly, poslance Evropského parlamentu
•
Jan Rakušan, senátor a místopředseda Senátu PČR
•
Alena Gajdůšková, senátorka, Senát PČR
•
Romana Hůlková, kabinet ministryně, Úřad vlády ČR (v jednání)
•
Anna Čurdová, poslankyně, Parlament České republiky
•
Jiří Koliba, náměstek ministra, MPO ČR
•
Lubomír Rajdl, vrchní ředitel úseku podpory a strategie, Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a. s.

10:00 – 10:30

Přestávka

10:30 – 11:45

Výsledky projektu „Asistenční centra“
•
Mona Nechvátalová, prezidentka Moravské asociace podnikatelek a manažerek
Shrnutí průběhu a výsledků projektu – inspirace pro budoucnost
•
Rita Lečbychová, ředitelka Obchodní a hospodářské komory ve Zlíně
Význam projektu pro Zlínský region
•
Tess Murphy, Longford Women‘s Centre, Longford, Irsko
Zkušenosti z irského národního projektu a mezinárodní spolupráce
•
Věra Staňková, jednatelka, KESWICK PARTNERS, s. r. o.
Výsledky česko-irského srovnávacího průzkumu
Diskuse

11:45 – 12:15

Přestávka

12:15 – 13:15

Podnikatelské příběhy - vystoupení klientek Asistenčních center
•
Marcela Brezánská, Brno
•
Pavlína Odvárková, Zlín
•
Eliška Ostrá, Brno
•
Kateřina Hrachovcová, Zlín
Diskuse

13:15 – 13:30

Závěrečné shrnutí konference

13:30 – 14:30

Oběd

14:30

Prohlídka prostor Senátu PČR

