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Nesouhlasíte
s výstavbou
hypermarketu?

V komunální politice a v neziskovém sektoru se rozhoduje o věcech,
které ovlivňují každodenní život i budoucnost vás i vašich dětí.
•
•
•
•
•
•

Nedostanete se na úřad, protože sídlí ve 2. patře bez výtahu?
Trápí vás nedostatek míst ve školkách?
Staráte se o své stárnoucí rodiče a nemá vám kdo pomoci?
Chybí vám dětské hřiště či herna?
Bojíte se jít večer pěšky domů neosvětleným parkem?
Nesouhlasíte s výstavbou hypermarketu?

Všechny tyto věci můžete ovlivnit i vy.
Zapojte se, má to smysl!
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Do rukou se Vám dostává publikace, která předkládá příklady dobré praxe projektu "Zapojte se!
Účastí ve veřejném životě na trh práce". V publikaci představené aktivity byly určeny matkám dětí do
15 let věku a ženám 55+, které jsou na trhu práce nejvíce znevýhodněné. Cílem projektu bylo tyto
ženy motivovat, aby se zapojily do veřejného života a ovlivňovaly dění kolem sebe prostřednictvím
založení neziskové organizace či vstupu do komunální politiky.
Publikace se především zaměřuje na konkrétní přínosy, které zhodnocují přímo ženy, jež prošly
workshopy, mentoringovým programem či se účastnily motivačních a síťovacích setkání ve
čtyřech regionech České republiky – v Karlovarském, Moravskoslezském, Pardubickém a Středočeském kraji.
Za všechny zapojené organizace do projektu jsme moc rádi, že jsme podpořili a propojili spoustu
inspirativních žen, kterým držíme palce v jejich další cestě za změnou života ve městech a obcích.
Zapojte se, má to smysl!

WOKSHOPY Sebejistě v neziskovce i v politice:
Pětidenní vzdělávací program zaměřený na uplatnění ve veřejném životě – prezentační
dovednosti, argumentace, sebeprezentace (formou vyprávění příběhů), obrana proti manipulaci, mediální trénink, komunální politika v praxi, jak založit a vést neziskovou organizaci
a jak pro ni získat finance.
MENTORING Spoluprací k úspěchu:
Dvanáctiměsíční podpora a vzájemné předávání zkušeností z oblasti politiky a práce
v neziskových organizacích mezi zkušenou mentorkou a začínající mentee.
NETWORKING Ženy a veřejné dění:
Setkání se zajímavými ženami z politiky a občanského sektoru a jejich osobními zkušenostmi, vzájemné propojování a inspirace.

Vzájemné
propojování
a inspirace ...
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... setkání
se zajímavými
ženami ...
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Vzdělávací program Sebejistě
v neziskovce i v politice
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Ženy jsou stejně schopné jako muži, ale na pracovním trhu překonávají mnohem více překážek.
Ženy bývají často podceňovány a čelí různým předsudkům a stereotypům, především v momentě,
kdy chtějí měnit zaběhnutý způsob fungování v místních komunitách. Jako klíčové jsme proto
vnímali podpořit ženy v jejich veřejném angažování formou workshopů zaměřených na argumentační a prezentační dovednosti, na to, jak se efektivně bránit manipulativnímu a neférovému
jednání, jak komunikovat s médii a jak pracovat se sociálními sítěmi. Hlavním přínosem kurzů bylo
posílení sebevědomí žen, kdy si pojmenovaly své životní úspěchy a naučily se je nebát prezentovat.
Do workshopu se přihlásily ženy, které se ocitly ve svém profesním životě na rozcestí, hledaly uplatnění a zároveň se zajímaly o veřejné dění v obci, které chtěly aktivně ovlivňovat. Uvažovaly
o založení neziskové organizace či o vstupu do komunální politiky. Program zaměřený na rozvoj
komunikačních, prezentačních a dalších "měkkých" dovedností pro ně představoval důležitý start
za novým profesním uplatněním. Pro účastnice s malými dětmi bylo zásadní, že během workshopů
bylo zajištěné hlídání dětí, bez kterého by se jinak většina z nich nemohla programu zúčastnit.
Pět dní pod vedením zkušených lektorek se ženy věnovaly samy sobě, pracovaly na svém osobním
rozvoji a získávaly vědomosti a informace zaměřené na uplatnění ve veřejném životě. Během
workshopů byl kladen důraz na interaktivní metody, individuální přístup a praktický nácvik. Účastnice oceňovaly nejen získání nových zkušeností a dovedností, ale také kontaktů na další aktivní
ženy ve svém regionu.
V čem se ženy po workshopech posunuly?

•
•
•
•
•
•
•
•

odhalily své silné stránky a naučily se je využívat
vytvořily si plán osobního rozvoje
naučily se přesvědčivě argumentovat a bránit se manipulativnímu jednání
získaly jistotu v projevu, odbouraly nervozitu a obvyklé chyby při prezentaci
naučily se „prodat“ své úspěchy formou metody storytellingu
absolvovaly praktický mediální trénink před kamerou s televizní a rozhlasovou moderátorkou Štěpánkou Duchkovou
absolvovaly workshop o komunální politice v praxi se zkušenou političkou Pavlou Brady
zjistily, jak založit a vést neziskovou organizaci, naučily se základům fundraisingu
a strategického plánování

Konečně neváhám
a věřím si....
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OHLASY LEKTOREK
Projekt Zapojte se! byl unikátní tím, že se v něm sešla řada zajímavých žen. Jejich životní i profesní
zkušenosti byly obohacující nejen pro ostatní účastnice, ale i pro lektorky. Podobně jako v případě
mentoringu tak bylo vzájemné setkávání velkým přínosem pro obě strany. Velmi mě také těšilo
sledovat pokroky jednotlivých účastnic, které byly v řadě případů korunovány i zvolením ve
volbách či lepším prosazením v neziskovém sektoru. Zlepšování schopností a dovedností účastnic
jasně ukázalo, nakolik jsou podobné aktivity potřebné. V praxi se potvrdily poznatky z řady
výzkumů o tom, že ženy mají obecně větší tendenci podceňovat své vlastní schopnosti a neumějí
se příliš pochválit.
Mnohokrát se nám během těch dvou let stalo, že ženy, které uvedly svou prezentaci tím, že se jim
nepovede nebo že nemají žádný úspěch, kterým by se mohly pochlubit, nakonec hovořily tak, že
by jim nejeden politik mohl závidět. V příbězích účastnic byla nepřeberná řada velmi silných
momentů a téměř neuvěřitelných zážitků, na které nezapomenu a dovolím si říci, že nejen já, ale
i ostatní lektorky a účastnice. Atmosféra setkání byla vždy velmi podpůrná a pevně věřím, že nás ta
nepopsatelná energie všechny motivovala k tomu nadále se vzájemně podporovat a motivovat
i další ženy, aby si věřily, nebály se veřejně vystupovat a plnit si své sny.
Veronika Šprincová, lektorka argumentace a sebeprezentace
Setkávání je vždy přínosné. Přináší inspiraci, porozumění a uvědomění, že i jiní lidé mohou řešit to,
co já. Setkávání žen, které chtějí něco změnit, něco dělat, je přínosné dvojnásob. Workshopy pro
aktivní ženy přinesly nejeden nevšední zážitek nejen jim ale také nám, coby lektorkám. Setkávaly
se zde ženy napříč generacemi, od mladých matek s dětmi na klíně až k těm v pozdním důchodovém věku. Spolupracovaly ženy napříč politickým spektrem, ve snaze jedna porozumět druhé. Ty,
které chtěly přidat ruku k dílu, ale ještě nevěděly jak, dychtivě naslouchaly starostkám, ženám
z občanského sektoru a podnikatelkám. Kreativní se snažily vžít do světa těch racionálních, bezdětné do každodennosti mám od pěti dětí. Společně pak hledaly a nacházely své silné stránky, dávaly
si zpětnou vazbu o tom, co jedna na druhé vidí pozitivního. Učily se naslouchat si a dodávat si
sebedůvěru.
To celé vyústilo po pár týdnech v nové ideje, plány na spolupráci, jasnější představu o své další
politické či aktivistické cestě. Tyto ženy budou mít oproti jiným výhodu v tom, že ví, o které své
kompetence se opřít, mají je podloženy mnoha důkazy ze společných workshopů i každodenního
života. Naučily se více si věřit a umět se lépe prezentovat. Vědí, že jejich cesta nemusí být vždy
rychlá ani jednoduchá, vědí zároveň, že to zvládnou a že na to nejsou samy. Ze všech těchto
důvodů by bylo přínosné, aby podobné příležitosti měly v budoucnu další ženy, které mají zájem
pracovat na sobě a také dělat něco pro ostatní. S podporou a vědomím vlastních kvalit to jde
o dost lépe než bez nich.
Ivana Šindlerová, lektorka osobního rozvoje
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Ženy jsou oproti mužům méně sebevědomé, proto také potřebují mnohem více povzbudit
a podpořit. Obzvláště to pak platí v politice, která je u nás stále velmi maskulinním a pro ženy často
až nepřátelským prostředím. Tento můj názor se mi opět potvrdil i díky seminářům. V každém
regionu, kde jsem lektorovala, byly mezi účastnicemi také komunální političky (zastupitelky
i starostky), které by mohly samy komunální politiku lektorovat, a přesto měly pocit, že jejich
znalosti stále nejsou dostatečné. Prakticky každá z těchto političek se měla potřebu se mnou
o přestávkách podělit o své negativní zkušenosti s mužskými politickými kolegy. Toto sdílení bylo
velmi přínosné i pro mne.
Smysl podobných seminářů a workshopů pro ženy vidím především v tom, že jim dodají odvahu
zapojit se do veřejného života a pomohou jim snížit určitý ženský hendikep. Jako důležité vnímám
také síťování žen napříč regiony i politickým spektrem tak, aby si mohly vzájemně pomoci, poradit
a také povzbudit. Ostatně i jako lektorka jsem si všimla, že v rámci běhu workshopů vznikla mezi
některými účastnicemi přátelství.
Pavla Brady, lektorka komunální politiky

OHLASY ÚČASTNIC VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Díky vzdělávacímu programu jsem se rozhoupala k založení mykologického klubu
"Mykologické sdružení Karlovy Vary, z.s.". Spojila jsem se se správnými lidmi, s kterými
jsem si rozdělila jednotlivé úkoly. Celý proces jsem kontrolovala, konzultovala a byla
oporou. Výsledek je, že nám přišlo usnesení o zapsání spolku u Krajského soudu v Plzni
(hned napoprvé, bez nutnosti oprav stanov či jiných dokumentů). Jsem místopředsedkyní spolku.

Prostřednictvím své účasti na vzdělávacím programu organizace Fórum 50 % "Sebejistě
v neziskovce i v politice" a následného mentoringového programu v letech 2017 a 2018
jsem měla možnost poznat nejenom skvělé ženy, které přispívají ke zlepšení životních
podmínek pro všechny v naší společnosti, ale i získat spoustu informací a vyzkoušet si
účinnou zážitkovou formou důležité dovednosti, které jsou při realizaci společenských
změn zásadní. S mnohými absolventkami workshopu jsem stále v kontaktu, jsme
přítelkyně. Věřím, že společně se nám bude dařit lépe stírat nerovné podmínky mezi
muži a ženami ve společnosti. Přála bych každé ženě mít možnost absolvovat podobný
program, líbilo by se mi, pokud by byl nedílnou součástí nabídky středních škol.

Velmi děkuji za vytvoření a organizaci tohoto kurzu. Oceňuji bezpečné prostředí
a pozitivní zpětnou vazbu, která mi umožnila uvědomit si, že jsem na sebe někdy až moc
přísná a zbytečně sebekritická.

ZAPOJTE SE, MÁ TO SMYSL!
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... nevzdávám se této myšlenky
a věřím, že přijde ten správný čas,
kdy se mi splní vše, co jsem si naplánovala.

Během mateřské dovolené jsem vnímala, že přichází čas se zapojit do veřejného života.
Vzhledem k politické situaci v České republice, která mě zneklidňovala čím dál víc, jsem
vstoupila do politické strany. Když jsem hledala, jak být aktivní dál, oslovil mě kurz
Sebejistě v neziskovce i politice. Seminář mi pomohl si ujasnit, že budu kandidovat do
zastupitelstva a co jsou témata, která bych chtěla řešit. V současné době jsem zastupitelka v Pardubicích a členka sociální komise. Díky za tu možnost a čas si srovnat věci.
Seminář mi velmi pomohl. Cítím se nyní mnohem jistější. Bylo těžké se rozhodnout,
kterou specializaci si vybrat, uvítala bych obě. Nakonec jsem zvolila neziskovou oblast,
ale ráda bych v budoucnu absolvovala i část ke komunální politice. Cením si sdílení
zážitků, zkušeností a osobních příběhů.

Zúčastnila jsem se projektu „Zapojte se! Má to smysl“, v rámci kterého jsem absolvovala
vzdělávací program a síťovací setkání. Přiznám se, že jsem do projektu nevstupovala
s žádným určitým očekáváním, ale spíše ze zvědavosti. Vzdělávací program byl velmi
zajímavý, zábavný, naučný a pro mě osobně velkým přínosem hlavně proto, že jsem
překonala svůj strach z vystupování a mluvením před více lidmi. V programu jsem si
uvědomila, v jaké oblasti bych ráda pracovala a odcházela s pozitivním naladěním,
že každý může dělat to, co ho baví a naplňuje. Stále v sobě nosím tuto myšlenku, a i když
jsem se ještě úplně nevydala pro mě tím správným pracovním směrem, nevzdávám se
této myšlenky a věřím, že přijde ten správný čas, kdy se mi splní vše, co jsem si naplánovala.
Děkuji organizátorkám za vstřícné a partnerské jednání. Velmi nosné téma – mediální
trénink – klidně víc. Trénink byl vynikající, viděla jsem své nedostatky na kameře.
Poznala jsem hodně sama sebe. Oceňuji důraz na praktickou stránku a na pozitivní
hodnocení. Přehledné matriály (jak v papírové, tak v e-podobě). Jsem ráda, že v nich
najdu informace, ke kterým se budu moci později vrátit.

ZAPOJTE SE, MÁ TO SMYSL!
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Mentoring byl otevřený ženám se zájmem o práci ve veřejném životě, např. o práci s různými
tématy v neziskovém sektoru (vzdělávání, ekologie, sociální oblast atd.) či o práci na komunální
úrovni politiky (práci v komisích, zastupitelstvu atd.). Úspěšné ženy z občanského sektoru a komunální političky se staly mentorkami a na dobrovolnické bázi pomáhaly přihlášeným zájemkyním
dosáhnout vytyčených cílů díky sdílení svých osobních zkušeností.
Přínosy mentoringu:
•
•
•
•
•
•
•

vzájemné předávání zkušeností
seznámení se zajímavými a inspirativními ženami
nové podněty pro práci
konkrétní rady a konzultace problémů
nové kontakty i přátelství
podpora a motivace k další práci
zvýšení sebevědomí

Do publikace jsme oslovily jednu z mentorek, aby zhodnotila roční mentoringovou spolupráci
a více přiblížila, v čem spolupráce s další aktivní ženou spočívala.
„Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti
mentee (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá
mentorovanému nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla
v přirozeném prostředí.“ Tak zní definice mentoringu podle Wikipedie, která však podle mě nepostihuje vše, co se skutečně v mentoringovém vztahu děje.
Byla jsem oslovena jako mentorka se zkušenostmi s vedením neziskové organizace, kde působím
jako výkonná ředitelka, a se zkušenostmi z manažerských pozic. A hned v úvodu musím poděkovat
za citlivý přístup ze strany organizátorek pro výběr dvojic, které mají spolupracovat. Nejde pouze
o cílovou oblast zájmu, ale i o životní hodnoty a v neposlední řadě i o vzájemné sympatie. Vše
v našem případě klaplo, proto bylo možné nastavit rovnocenný vztah, ve kterém jsem se i já
mnohé učila od své mentee.
Pracuji jako profesionální koučka, proto mentoring jsem vedla koučovacím přístupem; to znamená, že rozhovor je usměrňován tak, aby si ve většině situací mentee našla své odpovědi sama. To
však nevylučuje přímé a srozumitelné sdílení vlastních zkušeností. Jinými slovy, mentoring
pojímám jako cestu přijít si na svůj vlastní názor, své vlastní řešení s využitím zkušeností svého
mentora či mentorky. Kladu důraz na vnímání vlastního těla, které ženě/mentee dává zprávu, co je
pro ni dobré.
Celkově proto hodnotím jakýkoli mentoringový projekt jako smysluplný a užitečný. Tento konkrétní program pak o to více, že se v něm jedná o podporu žen, které mají ambice se uplatnit, pracovat
a zajistit si kariéru v neziskovém sektoru či v politice, kde mají možnost ovlivňovat svými kvalifikovanými rozhodnutími život a jednání mnoha lidí a kde rozsah jejich působnosti může být dalekosáhlý. Zejména v oblasti politiky mají ženy ve svém konání mnoho nejen subjektivních, ale zvláště
objektivních bariér, které musí překonávat. Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde ženy potřebují
podporu, je vedení lidí a sladění soukromého a profesního života. Je zřejmé, že bariéry v oblasti
soukromé zásadně ovlivňují profesní život a naopak.
Zapojily se a mělo to smysl: příklady dobré praxe

ZAPOJTE SE, MÁ TO SMYSL!

9
Také toto bylo téma našeho mentoringu – sladění soukromého a profesního života. Dalším
významným tématem bylo nacházení opory sama v sobě jednak při řešení vztahů a jednak při
nastavování cesty k práci, která dává smysl, podporuje vlastní hodnoty, a přitom přináší finance
nutné k zajištění vlastního života a své rodiny.
Setkávaly jsme jednou za měsíc vždy na cca 60 až 90 minut v mé kanceláři, kde bylo možné vytvořit
klidný prostor pro společnou práci.
Přeji organizátorkám mnoho dalších příležitostí pro vytvoření takto přínosných projektů.
Milena Židlická, mentorka

OHLASY ÚČASTNIC MENTORINGOVÉHO PROGRAMU
Spolupráce s mentorkou mladou demokratkou Lucií Válovou mi pomohla zorientovat
se v politickém zákulisí, čehož ve své práci využívám. Jsem přesvědčena o tom,
že i nadále budu všech nabytých zkušeností využívat, za což patří celému týmu Fóra 50 %
velký dík.

Na začátku byly mé představy o práci v občanském sektoru velmi vágní a neurčité.
Mentorka mě vedla k tomu, abych si své cíle konkretizovala a ujasnila si jednotlivé dílčí
kroky, které povedou k jejich dosažení. Bude to sice ještě delší proces, ale naučila jsem se
více uvažovat systematicky, utřídit si své priority a umět se za ně postavit.

Mentoringový program je výborný nápad, díky za jeho zprostředkování. Ještě větší díky
patří mentorce, která to vše dělala dobrovolnicky a předávala své know-how. Jediné,
co bych změnila, by bylo, aby během celého programu bylo více společných setkání
s dalšími mentoringovými páry.

Mentorka mě motivovala, abych si šla za vlastním projektem. Předala mi zkušenosti
nejen ohledně toho, jak založit a vést neziskovou organizace, ale také mi pomohla
pracovat na zvýšení sebevědomí.

ZAPOJTE SE, MÁ TO SMYSL!
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V projektu nechyběly ani pozitivní vzory žen, které uspěly v politice či neziskovém sektoru. Právě
motivační a síťovací setkání žen přiblížila nejen témata, která se řeší v komunální politice a v občanském sektoru a které mohou ženy svým zapojením ovlivňovat, ale také lákala tím, že na nich
vystoupily inspirativní úspěšné ženy regionu.
Na setkáních například zkušené komunální političky sdílely často podobný příběh – nikdy o politice
neuvažovaly, ale když zjistily, že věci, které je trápí, jinak nezmění, tak se rozhodly aktivně vstoupit
do veřejného života své obce (nedostatek míst ve školkách, chybějící komunitní život a kulturní
akce atd.).
Během síťovacích setkání bylo vytvořeno bezpečné a přátelské prostředí, kde ženy mohly otevřeně
sdílet své zkušenosti. Zjistily, že se nesetkávají s překážkami samy a že si mohou navzájem poradit,
co se jim v podobné situaci osvědčilo. Velký úspěch mělo setkání v Ostravě, na kterém vystoupila
primátorka Třince Věra Palkovská, která před několika lety vyhrála soutěž Nadějná politička.

OHLASY ÚČASTNIC
Velice podnětné a užitečné setkání plné užitečných informací a dojmů. Potvrdila jsem si
některé věci, uvědomila, kde dělám chyby nebo kde na své ‚kariéře‘ pracovat. A jako
bonus poznala řadu zajímavých a inspirativních žen.

Síťovací setkání mě velmi obohatila. Od organizátorek byl skvělý nápad propojovat lidi
různých generací a kultur. V neposlední řadě děkuji za skvělé hlídání dětí.

Na jednotlivých síťovacích setkání jsem poznala spoustu žen a byla jsem překvapená,
kde všude a jak se zapojují do života ostatních lidí. Já osobně jsem si z toho odnesla
poznatek, že mladší ženy se musí oslovit a motivovat, ale pak je potřeba jim ponechat
volnou ruku, ať si organizují věci po svém, a nabídnout jim radu, když o ni požádají.
Síťovací setkání mě inspirovaly k založení dámského klubu, kde se schází ženy různého
věku pokaždé nad nějakým jiným tématem. Do klubu přicházejí ženy i z okolních vesnic.
Myslím si, že setkání se ženami, které něco dokázaly, vám dodá chuť hledat mezi
mladšími ženami ty, které se bojí vyjít na veřejnost, ale časem se vám je podaří podpořit,
aby se nebály se svým názorem vystoupit. Jedna členka se například zaměřila na
ekologii a pravidelně v této otázce komunikuje s magistrátem.

ZAPOJTE SE, MÁ TO SMYSL!
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Síťovací setkání bylo pro mne užitečné z důvodu setkání podobně naladěných žen,
z důvodu možnosti sdílení životních témat a předávání zkušeností.

Síťovací setkání mě uvedly, po celkem dlouhé rodičovské, zpět do sociálního dění a motivovaly mě. Motivovaly ve mně především tu část osobnosti, která se snažila vystupovat
jako žena zajímající se o politické dění a nebyla si jistá, zda všechen ten nátlak zvládne.
Seznámila jsem se s dalšími ženami, různých názorů a postavení, avšak stejně silnými
a odhodlanými, a to mě nadchlo a naplnilo energií. Jsem ráda, že takové programy
existují, že jsou lidé, kteří je organizují.

Síťovací setkání mě uvedly,
po celkem dlouhé rodičovské,
zpět do sociálního dění
a motivovaly mě ...

Zapojily se a mělo to smysl: příklady dobré praxe
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POZITIVNÍ VZORY
Motivační a síťovací setkání ukázala, jak moc je důležité mít ve veřejném prostoru pozitivní vzory
žen, které mohou sloužit jako motivace pro ostatní ženy a dívky. Proto na závěr této publikace
přinášíme rozhovor s inspirativní komunální političkou Ivetou Krebsovou, která se stala
starostkou obce Barchov v Pardubickém kraji již ve svých 23 letech.

Proč jste se rozhodla vstoupit do veřejného života? Jaká byla Vaše cesta do politiky?
O tom, že chci jednou pracovat pro naši obec, jsem byla přesvědčená již delší dobu. Pamatuji
si den, kdy jsem šla na obecní úřad s tím, že chci kandidovat do zastupitelstva obce. Bylo to
v červenci 2014. Neměla jsem ambice být starostkou, mým cílem bylo pozvednout kulturu
v naší obci, a hlavně podpořit pospolitost našich občanů. Vítězství ve volbách a následné ustavující zasedání mě přivedly na post starostky. Bylo mi 23 let a neměla jsem žádné zkušenosti
ze státní správy. Neříkám, že to bylo jednoduché.
Muselo to být náročné stát v čele obce ve 23 letech. Byly Vaše schopnosti zpochybňovány s ohledem na Váš věk a jak jste se s tím popasovala?
Náročné to bylo. Určitě mé schopnosti byly zpochybňovány, byla jsem mladá a ještě žena.
Nevěřila mi ani má vlastní rodina a od toho, abych byla starostkou, mě odrazovala. Tyto
pochybnosti, kterým jsem čelila, mě vedly kupředu a dávaly mi mnohem větší sílu to nevzdat.
Ocenila byste v té době, kdyby s Vámi sdílela své zkušenosti starostka z jiné obce a proč?
Určitě ano, v mém okolí byli a jsou starosty převážně muži. Jsem dodnes vděčná za cenné rady
mých kolegů.
Co Vás na politické práci baví?
Mám radost z toho, když se něco podaří. Mám možnost pomoci našim občanům zlepšit kvalitu
jejich života. Svou práci pro obec beru jako poselství a chci vytvořit našim občanům takové
podmínky, aby byli v Barchově spokojení, šťastní a dobře se jim u nás žilo. Jsem šťastná, když
se všichni společně setkáme na kulturních akcí, které naše obec pořádá a když vidím, že jsou
lidé u nás spokojeni. Ta tvrdá dřina a úsilí má smysl.
Co považujte za své největší úspěchy?
Nejsou to jen mé úspěchy, pracujeme jako tým. Jsem strašně moc vděčná za to, že mám kolem
sebe výborný kolektiv lidí, který mě podporuje a pomáhá mi v mé práci. Za svůj největší
úspěch ale bezesporu považuji to, že jsem to před těmi pěti lety nevzdala. S odstupem času si
uvědomuji tu svou nesmírnou sílu a odhodlání, které mi pomohly v tom, že jsem se zvládla,
byť s nulovými zkušenostmi, postavit do čela obce a vést ji nejlépe, jak umím. A podzimní
komunální volby ukázaly, že jsem to zvládla dobře.

Zapojily se a mělo to smysl: příklady dobré praxe
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Jak se Vám konkrétně podařilo podpořit pospolitost občanů obce? Co se Vám podařilo změnit?
Naše obec dříve kulturně nežila. Pořádaly se dvě akce za rok (Čarodějnice a ples), nic víc. Žili
jsme všichni vedle sebe, v jedné obci, ale skoro se neznali. Nebyl prostor pro to, abychom se
mohli společně setkávat. My jsme začali pořádat spoustu nových akcí - Mikuláše, dětské dny,
karneval, setkávání seniorů, Halloween, obecní zábavu a další. Začalo se u nás pravidelně
jednou týdně v kulturním domě cvičit a jednou týdně máme dětskou herničku, kde mají možnost se potkat maminky s dětmi.
Jak se Vám daří slaďovat osobní a pracovní život?
Jde to hodně těžko, jsem workoholik. Neumím nic nedělat, jsem stále na telefonu a emailu.
Vím, že to není dobré. A rozhodně to nikomu nedoporučuji :)
Proč považujete za důležité zapojení žen do veřejného života, ať již občanského sektoru nebo
politické sféry?
Nedokáži říct, jaký je ideální poměr zastoupení mužů a žen v politické sféře. Z vlastní zkušenosti ale vím, že na každém setkání je mužů převaha. Zastoupení žen ve větší míře je určitě
potřeba, a to nejen v politice, ale i v soukromé sféře na nejvyšších postech. Na druhou stranu
v posledních letech žen na významných postech přibývá. Nejdůležitější jsou ale osobní
a profesní předpoklady daného člověka, byť je to muž či žena.
Co byste poradila ženám, které by rády začaly ovlivňovat dění kolem sebe?
Věřit si, dokážeme mnohem více, než si samy myslíme. Každý, byť sebemenší krok kupředu,
nás posílí a přinese nám něco nového. Umět si prosadit svůj názor a bojovat za něj. Někdy je
potřeba být hodně vytrvalá.
Co jsou Vaše plány do budoucna v obci?
Volební období je strašně krátké. Mým, respektive naším aktuálním cílem je rekonstrukce
místní komunikace v obci za pomoci dotace MMR a výměna oken na úřadě. Mám v hlavě
spoustu nápadů na nové kulturní akce a akce pro děti. Chci vymyslet způsob, jak pomoci
našim seniorům ve snadnějším obstarávání potravin, protože u nás v obci není obchod smíšeného zboží. Chci přilákat více čtenářů do naší obecní knihovny. Pokud to půjde, chci v naší obci
založit dětskou skupinu a pomoci tak mladým rodinám. Nedostatek míst ve školkách v tuto
chvíli vnímám jako jeden ze zásadních problémů.
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