Českomoravská
asociace
podnikatelek
a manažerek
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
je dobrovolná nepolitická asociace podnikatelek
a manažerek, založená v roce 1995. Asociace působí
v regionech České republiky a jako jediná asociace
v ČR se může pochlubit členstvím v prestižní
celosvětové asociaci podnikatelek a manažerek FCEM.
Hlavním cílem ČMAPM je vytváření a budování obchodních vztahů nejen
mezi členkami, ale lobování ve vztazích s institucemi či jinými podnikatelskými subjekty v ČR i v zahraničí. Je to skvělá platforma pro komunikaci
a spolupráci nejen etablovaných a zkušených podnikatelek, ale i těch
začínajících, případně žen ve vyšších manažerských pozicích. Členství je
dobrovolné, ne však nárokové.
Funkční struktura v Čechách
ČMAPM funguje v regionech prostřednictvím regionálních klubů. Ty pro
své členky organizují společná setkání. Buď formou „byznys snídaní“ či
„byznys lunchů“, anebo dalších akcí, na nichž se členky setkávají a mluví
o svých firmách, o podnikání a o svých zkušenostech. A především navazují a budují obchodní vztahy.
Na setkání obvykle zveme zajímavé hosty, kteří nám prostřednictvím
diskuze přibližují různá témata, ne vždy nutně z podnikatelského světa.
Regionální kluby má ČMAPM aktuálně v osmi regionech a městech –
v Praze, Brně, Svitavách, Zlíně, Olomouci, Novém Jičíně, Bruntále
a Ostravě. Každý regionální klub má svou členskou základnu a rozvíjí
i své vlastní aktivity a projekty. Aktivně se do nich zapojit mohou všechny
členky ČMAPM podle svého přání a zájmu. Samozřejmě uvítáme, když si
zájemkyně z dalších regionů budou chtít založit svůj regionální klub. Ráda
jim řeknu, co a jak je potřeba udělat, aby jeho chod nastartovaly a udržely.

Nová výkonná funkce Kateřiny Haring ve vedení FCEM je proto skvělou
příležitostí prosadit zájmy členek ČMAPM na mezinárodní úrovni. Vždyť
FCEM má svá stálá místa v OSN, OECD, EU, UNIDO a dalších významných celosvětových organizacích.
Důležitým počinem, který nás zapojuje do kosmopolitního dění, je mezinárodní konference „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“, úspěšný mezinárodní projekt odborných konferencí zaměřených na podporu podnikání
a exportu pro malé a střední české firmy. V letech 2000–2014 proběhlo
10 konferencí v osmi městech na třech kontinentech s celkovým počtem
1 000 účastnic s tím, že konferencí se zúčastnily významné podnikatelky,
diplomatky, političky, akademičky a ekonomické expertky ze světa
i z členské základny ČMAPM.
Příběh nekončí, budoucnost patří opět ženám
V návaznosti na mezinárodní zasedání FCEM v Praze v roce 2016 přivítala česká asociace ČMAPM mnoho nových členek, konkrétně došlo
k nárůstu o 28 %. Zásadně se navýšila činnost v regionálních klubech
po celé ČR, ve fungování celé asociace uvnitř došlo k podstatným
změnám, také byla posílena aktivita na sociálních sítích. „Hodně jsme
se zaměřili na aktivaci činnosti na celonárodní i regionální úrovni, tak
jako na sociálních sítích, kde jsme pokulhávali a unikala nám mladší
cílová skupina,“ říká Kateřina Haring a doplňuje: „Členky jsou aktivnější na sociálních sítích, čímž se podařilo zbořit jeden jejich společný
předsudek. Dokončujeme nový web, který bude nejen modernější,
ale i interaktivnější. Postupně pracujeme i na boření mýtů o podnikatelkách a jakési uzavřenosti naší organizace pouze pro zkušené ženy
z velkých korporací.“
Sdružení letos oslaví 23 let od svého založení a za tu dobu se zapojilo
do celé řady projektů a aktivit. Stále je otevřeno novým členkám, novým
projektům, novým výzvám.

Mezinárodní přesah
ČMAPM je členem světové organizace podnikatelek FCEM se sídlem
v Paříži, čímž se stává součástí světové sítě pěti milionů podnikatelek
z celého světa. Tato mezinárodní síť dává všem členkám příležitost najít
partnera v zahraničí – ať již podle země, kde chce najít odbyt, či podle
produktu. Současně může svým začleněním dát příležitost zahraničním
subjektům najít svůj protějšek v ČR.
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