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POND�LÍ 25. ZÁ�Í 
 
Na dnešní pracovní sch�zce týmu jsme si ud�lali zp�tnou vazbu a zhodnocení páte�ní 
prezentace projekt� realizovaných v rámci opat�ení 2.2 JPD3 a také natvrdo ur�ili, co musí 
být hotovo následující pond�lí, nebo� jde o poslední p�ípravu p�ed mezigenera�ním kulatým 
stolem, který p�ipravujeme na 9. �íjna. 
 V debat� jsme narazili i na to, že vláda p�ijala rozpo�et s 91miliardovým schodkem a 
plánem prodeje �EZ za 31 miliard korun. Milé ženy, umíte si p�edstavit, že bychom takto 
hospoda�ily doma? 
 
POND�LÍ 2. �ÍJNA 
 
Dnešní dopoledne jsme v�novali jednak nezbytným administrativním záležitostem spojeným s 
projektem, jako je tisk dohod na odm�ny �i visa�ek a informa�ních cedulí, které budeme 
pot�ebovat na kulatý s�l, jednak jsme hodnotili expertní panel p�íjemc� finan�ní podpory v 
opat�ení GS 2.2.02 JPD3, který byl uspo�ádán koncem zá�í v pražské Nemocnici na Františku. 
Krom� p�íležitosti seznámit se s dalšími projekty realizovanými v rámci grantového schématu 
ta akce umožnila i další, komplexn�jší pohled na využívání evropských dotací pro projekty 
toho druhu, jako je ten náš, což je nepochybn� velice užite�né. 
A jak tedy akce v našich o�ích dopadla? 
 
Odborná úrove	 1 
Kvalita technického zajišt�ní 2 
Pozvánka byla v po�ádku, místnost dobrá, by� nemocnice symbolizuje jisté analogie…Pátek 
je hezký den, jeho nevýhodou je, že lidé myslí na víkend a sp�chají dom�. Rozvrh byl 
naplánován p�íliš t�sn�. 
�tvrthodinové prezentace bez konkrétních diskusí; chyb�l záv�re�ný dialog. 
  
Užite�nost expertního panelu 1 
Jedine�ná p�íležitost k “horizontálnímu”sí�ování, kterou jednotliví/é realizáto�i/rky projekt� 
obtížn� vytvá�ejí, nebo� jsou zahlceni konkrétní “vertikální” prací. Škoda jen, že nebyla šance 
vydefinovat si celek, který tvo�í jednotlivé projekty opat�ení 2.2 JPD3. 
 
Setkání navíc umožnilo definovat si hlavní problémy provázející realizaci projekt� tohoto 
druhu, mezi n�ž pat�í p�edevším: 
* 10 % kone�ného doplatku z vlastních zdroj�, 
* 100tisícový limit pro výb�rové �ízení, které je pracné, �asov� a administrativn� náro�né, 
* monitorovací indikátory neodpovídající danému opat�ení, 
* pozdní reakce na monitorovací zprávy. 
 
Ú�astníci navíc získali �adu užite�ných informací o p�í�inách n�kterých dalších problém�, 
ovšem bez návrh�, jak by bylo možno je �ešit. Hovo�ilo se nap�íklad o nekomunikativnosti 
mezi státními orgány, ovšem kv�li absenci dialogu nevíme, zda a jak m�žeme my jako 
žadatelé tento stav zm�nit. Obdobn� p�sobí výmluvy na nedokonalost P�íru�ky pro p�íjemce, 



která pro žadatele logicky není p�íliš motivující. Pro� byla p�íru�ka zpracována v této podob�, 
p�sobí-li problémy? 
 
ÚTERÝ 3. �ÍJNA 
 
S radostí sleduji, že internetové diskusní fórum našeho projektu na webových stránkách 
skute�n� žije a debatují tu nejen ženy, ale také muži, které téma zajímá. Dnes se tam nap�íklad 
objevilo: 
Co �íkáte názoru, že dnešní ženy jsou kopiemi muž� lišící se jen pohlavními znaky a 
oble�ením? Všiml jsem si, že zvedají i prkýnka na toaletách. 
 
ST�EDA 4. �ÍJNA 
 
Blíží se termín našeho pátého kulatého stolu, a tak je �as zajistit i ryze praktické v�ci spojené 
s jeho po�ádáním. Šla jsem tedy dnes vybrat peníze na p�tisetkorunové honorá�e, na nájemné 
sálu pro akci a na ob�erstvení b�hem ní. Z bankomatu ovšem vypadly jen tisícikorunové 
bankovky a pobo�ka �eské spo�itelny v Topolové ulici je ve st�edu p�ed �tvrtou odpolední 
zav�ená. Nezbylo tedy než peníze rozm�nit v blízké GEBank. Transakce vým�ny 15 
tisícokorunových bankovek na 30 p�tistovek trvala celou v��nost, za kterou si navíc 
naú�tovali 75 korun. Prý proto, že nejsme jejich klientela a nevybírali jsme peníze z jejich 
bankomatu! Systém sv�ta, jehož srdce, tepny a žíly tvo�í banky a finan�ní toky, tak požírá 
sám sebe. Stejn� tak, sponzoruji-li paušálem služební telefon Vodafone, je to OK, b�da však, 
kdyby m� p�istihli, že jsem z n�j zavolala nemocnou matku. K tomu ú�elu musíme vlastnit a 
nosit dva telefony! 
 
ÚTERÝ 10. �ÍJNA 
 
V�era prob�hl náš pátý, tentokrát mezigenera�ní kulatý st�l, který jsme uspo�ádali v 
Ekologickém centru Toulc�v dv�r. Byla jsem moc zv�davá, jak se ženy r�zného v�ku 
shodnou. Použili jsme SWOT analýzu na témata Domácí práce, Ekonomické nezávislosti, 
Spole�enské závislosti a Kdo vládne sv�tu? A výstup? 
Apel na budoucí politi�ky, aby nepapouškovaly, co p�edepisují maskulinní partaje, ale aby 
prosadily n�co ze své podstaty, �emu v��í, co cht�jí zlepšit a zm�nit. 
 Velmi otev�ená a zajímavá debata, úsp�šný ve�er. 
 
POND�LÍ 16. �ÍJNA 
 
V myšlenkách se vracím k mezigenera�nímu kulatému stolu z minulého týdne. A uv�domuji 
si, že mi radost z odborn� zda�ilého a lidsky hezkého ve�era kalí nedorozum�ní s 
koordinátorem kulatého stolu, který t�i m�síce dominoval pracovním sch�zkám a t�i dny p�ed 
akcí za�al prosazovat svoji p�edstavu prezentace. A tak mi pak nezbylo než použít právo moci 
a zodpov�dnosti za projekt. O p�estávce akce jsem se o v�ci bavila s manažerkou jiného 
projektu, která si st�žovala na totéž. P�átelské jednání z její strany v roli manažerky projektu 
vede k tomu, že si ho její zam�stnanci/kyn� vynucují jako pravidlo a že odmítají chápat, že 
ona nese sou�asn� i veškerá rizika projektu, takže v ur�itém momentu musí ukon�it diskuse a 
sama rozhodnout. To je handicap ženského managementu - pod�ízení si nás d�íve �i pozd�ji 
za�nou plést se 
 


