Výroční
zpráva
za rok 2017
Klub podnikatelek
ze Zlínska z.s.

POSLÁNÍ

VIZE
Chceme být platformou
pro osoby aktivní v
podnikatelském prostředí
Zlínského kraje.
Věnujeme se podpoře
začínajících i stávajících
podnikatelek regionu.

HODNOTY
vzdělávání
kreativita
osobní jedinečnost
slušné a
etické podnikání

Účelem Klubu podnikatelek
ze Zlínska je vytvořit
prostor
pro setkávání,
společné sdílení,
vzájemnou podporu a
spolupráci
osob ze Zlínského kraje,
které o podnikání uvažují,
podnikat začínají
nebo již podnikají.

JAKÉ BYLY CÍLE NA ROK 2017
A JAK SE JE DAŘILO PLNIT
1. Mimo pravidelná setkání realizovat speciální
semináře s odborníky.
Splněno! V roce 2017 proběhlo 11 setkání a 10 seminářů.
2. Pokračovat v revitalizaci a rozšíření členské
základny na základě změny statutu.
Splněno! V roce 2017 byly vyřazeny 4 neaktivní členky a 6 dam k nám přibylo.
K 31.12.2017 má Klub 17 členek.
3. Zajistit podporu činnosti prostřednictvím
grantů/dotací.
V roce 2017 byla předsedkyní Klubu podána jedna žádost o dotaci a bohužel nebyla
podpořena.
4. Pokračovat v naplňování vizí klubu.
Splněno! Vizi naplňujeme fungováním, tedy tím, že pořádáme setkání a semináře,
kterých se účastníte. Děkujeme vám!

Aktivity
v roce
2017
leden Jak na dotace v roce 2017
únor Poznáte rozdíl mezi potravinou a chemií?
Jak na dotace v roce 2017 II.
březen Účetní poradna v roce 2017
Finanční gramotnost pro firmy, OSVČ i "normální lidi"
duben Využití grafologie, neboli psychologie písma
Exceluj s Excelem (seminář)
Jak na dotace v roce 2017 (Zubří)
květen Základy účetnictví pro každého (zejm. začínajícího)
podnikatele (seminář)
Google Analytics - webová analytika pro začátečníky i
pokročilé (seminář)
Jak na média
říjen Základní legislativní povinnosti v BOZP
Rozjezd a podpora podnikání v ZLK (s CzechInvest)
Daňová evidence pro začínající OSVČ (seminář)
Daňová evidence pro začínající OSVČ (seminář)
listopad Work-life balance
Ochoč si opičáka: Nauč se s MailChimpem (seminář)
Zaměstnávání osob
prosinec BOZP: školení vedoucího zaměstnance (seminář)
Online marketing pro pokročilé (seminář)
Daňová evidence pro začínající OSVČ (seminář, Rožnov)
Základy marketingu (seminář)

Členky k 31.12.2017
Renata
Pekařová

Hana
Toncrová

Hana
Mertová

Zuzana
Kubíčková

Petra
Drobná

Věra
Stojarová

Gabriela
Hladůvková

Zdenka
Barošová
předsedkyně Klubu

Dobromila
Darnadyová

Jana
Svobodová

Miluše
Štelcová

Marie
Majorová

Dita
Vojtíková

Julia
Holíková

Hana
Hanáková

Helena
Změlíková

Renata
Farná

Vývoj
První setkání Klubu, můžeme to klidně nazvat pilotním provozem, probíhala během
roku 2014. Jako nezisková organizace (spolek) byl Klub registrován v roce 2015.
Pojďme se podívat, jaký byl rok 2017 v porovnání s těmi předchozími:

2015

proběhlo 10 akcí
celková účast 53* osob
v září 2015 vznik spolku
na konci roku má Klub 16** členek

2016

proběhlo 11 akcí - z toho 1 v Zubří
celková účast 86* osob
na konci roku má Klub 15** členek

2017

proběhlo 22 akcí - z toho 1 v Rožnově
celková účast 209* osob
na konci roku má Klub 17** členek

*jedná se o kumulativní účast - součet osob na jednotlivých setkáních
**v rámci jednotlivých let vždy několik členek přibude a několik je kvůli neaktivitě vyřazeno - uvedena je tedy konečná
bilance na konci roku

Lektoři

Tento rok jste se na setkáních a
seminářích mohli setkat s 15 lektory,
kterým tímto moc děkujeme za spolupráci!

Martina Běťáková ze
společnosti regiozona s.r.o.
nás s kolegyní Blankou
Janišovou pravidelně
zasvěcují do dotací. V roce
2017 realizovaly 3 semináře.

Eva Obadalová ze společnosti
Astuta s.r.o. je má pod palcem
všechna účetnická témata.
V roce 2017 jste se s ní mohli
setkat 6x!

Paní Škultétyovou jste mohli
potkat na semináři o grafologii
a jejím využití zejm. při
personální práci.

Členka Petra Drobná nás na
svých seminářích vede k
zdravému životnímu stylu.

Členka Miluše Štelcová nás na
svém semináři seznámila se
základy finanční gramotnosti
pro OSVČ.

Adéla Trubelíková ze
společnosti PRIA vedla
seminář zaměřený na online
marketing pro pokročilé.

Pavla Líčeníková z Azteka nás
na semináři o work-life
balance učila zohledňovat
naše potřeby a relaxovat.

Ivan Vychodil proškolil
vedoucí zaměstnance v
oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci.

Lukáš Valek z KAPA Studio
s.r.o. nám odhalil krásy Google
Analytics.

Konzultaci ohledně Excelu
nám poskytla Monika
Kochaníčková.

Lukáš Trčka z agentury
CzechInvest nám poradil, jak
rozjet podnikání ve Zlínském
kraji. A jak může CzechInvest
pomoci.

Novinář Pavel Stojar nám
přiblížil, jak na média.

Lena Malačka ze společnosti
NEVERBALNE.CZ nás naučila
pracovat s MailChimpem.

Eva Obalilová ze společnosti
ENVIPO team s.r.o. nás uvedla
do legislativních povinností z
BOZP.

Předsedkyně Klubu Zdenka
Barošová vedla seminář
zaměřený na základy
marketingu.

Jsme vidět!
data posbíraná v období 1.1.2017-31.12.2017

web

facebook
Struktura našich fanoušků

za rok 2017 nám přibylo 246 sledujících (z 587 na 833)
za rok 2017 nám přibylo 226 fanoušků (z 597 na 823)

A co dál?
Kdo chvíli stál, stojí opodál.
Stále se chceme zlepšovat, vyvíjet, posunovat kupředu.
A jaké jsou tedy cíle na rok 2018?

1. Uspořádat v roce 2018 alespoň 20 akcí - z toho alespoň 5 v Rožnově.
2. Pokračovat ve shánění zdrojů na podporu činnosti (granty a dotace).
3. Na konci roku mít alespoň 25 členek.
4. Upravit stanovy.
5. Zařadit nová témata - navázat spolupráci s alespoň 3 novými lektory.

Hospodaření
za období 1.1.2017-31.12.2017

výroční zprávu zpracovala: Zdenka Barošová, předsedkyně Klubu
zpracováno dne 6.4.2018 ve Zlíně

