Prosinec 2014 – leden 2015

Slovo úvodem
První verze metodiky pro zavádění Mentoringu začínajících učitelů
na školách je tu! Máme velkou radost, že projekt Mentoring začínajících učitelů
vstupuje do své druhé půle. Mentoři i mentees se pod expertním vedením pravidelně
schází a partneři projektu jsou s během věcí spokojení.
Závěr roku byl též obdobím, kdy jsme sestavili nový, zcela unikátní Lean In kruh,
jehož členkami jsou dámy z boardů prestižních nadnárodních firem
a z unikátních českých podniků. Otevření kruhu pro seniorní dámy nebylo
jedinou událostí, od února též startuje kruh pro dívky, které jsou čerstvě
zaměstnány a pro něž je určen tzv. Junior Lean In. Kromě pravidelných setkávání
budou mít mladé ženy též možnost stínovat výjimečné manažery v akci. Lean In se
tak propojuje s 22 let dlouhou tradicí manažerského stínování pod taktovkou BLF.
Velmi se těšíme na setkání členů a partnerů BLF 12. února, jehož se zúčastní
členové BLF z celé České republiky – více než 70 výjimečných leaderů. Velmi rádi
Vám na tomto setkání povíme detaily o dění a našich plánech pro rok 2015.
S upřímnými díky za tým BLF,
Iva Petříčková

Mentoring začínajících učitelů se znovu ocitl pod drobnohledem
Experti a partneři projektu Mentoring začínajících učitelů se ve středu 3. 12. 2014
sešli, aby společně diskutovali nad aktuálním stavem pilotního ročníku
Mentoringu. Jedním z důležitých bodů programu bylo i představení první verze
metodiky – stěžejního dokumentu, který poskytuje strukturu pro udržitelnost celého

projektu. Tu jsme rozeslali expertům zainteresovaným v projektu, kteří mají
možnost se k jejímu znění vyjádřit a případně ho upravit.

Junior i Senior Management kruhy Lean In startují
V únoru zahajujeme nový rozvojový program pro mladé dámy v businessu.
Junior Lean In nabízí těmto čerstvým absolventkám a studentkám pátých ročníků
vysokých škol rozvoj v konkrétních oblastech, které se prolínají osobním i profesním
životem. Do prvního Junior clubu bude zapojeno přes deset žen z firem jako
Rossmann, RWE, Česká spořitelna či Vodafone a studentky VŠE, Univerzity Karlovy
a Slezské univerzity v Opavě. Partnerem tohoto programu se stala společnost RWE.
V lednu se také uskutečnil první Senior Management Lean In. Ženy na něm
měly možnost pohovořit se speciálním hostem Barborou Chuecos – Generální
ředitelka Mary Kay pro Českou republiku a Slovensko.

Lednový Lean In se zaměřil na české vězeňství
Pro Lean In cluby se snažíme vybírat atraktivní hosty a ne jinak tomu bylo i 5. ledna
2015 v Café Langhans. Na setkání hovořily Veronika Jonášová-Švihlová,
autorka a režisérka časoměrného dokumentu S mámou v base, a Gabriela
Slováková, ředitelka věznice. Účastnice se například dozvěděli o problematice
zaměstnávání propuštěných vězňů, které je v České republice velmi problematické.
Na fotografie z obou Lean In setkání se podívejte zde.

Nenechte si ujít
Očekávaný festival Všem ženám, který se koná 8. a 9. března 2015 v Míčovně
Pražského hradu. Že se jedná o skutečně unikátní událost, se můžete přesvědčit
nahlédnutím do seznamu hostů, mezi kterými vyniká zejména Jaroslav Dušek
s manželkou a dalších 40 osobností z různých oblastí. Pokud se na festival
zaregistrujete již dnes, jako „early birds“ můžete využít zvýhodněné nabídky.

Pomozte na Ukrajině – je to jednoduché
Ministerstvo zahraničních věcí a Hasičský záchranný sbor ČR v polovině března
organizují 2. český humanitární konvoj na Ukrajinu. Máte možnost do něj
přispět i vy darováním svých výrobků – aktuálně velmi potřebných hygienických
prostředků, ale také dek, matrací nebo dětských plen. Všechny zapojené firmy budou
mít k dispozici fotografie konvoje a budou jmenovány v tiskových zprávách. Pokud se
chcete zapojit do pomoci lidem na Ukrajině, prosím kontaktujte Michaelu Stachovou
z Diakonie ČCE na telefonním čísle 730 182 571 nebo na e-mailové adrese
stachova.hrp@diakonie.cz.
Článek o 1. humanitárním konvoji si můžete přečíst zde.

