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Nebudu napínat, má pod‑
nikající kamarádka to 
tehdy vzdala a našla si 
stálé zaměstnání. Za‑

lekla se neznámých a netušených 
dovedností, které by musela nutně 
poznat a ovládnout, kdyby chtěla 
úspěšně pokračovat. Bylo to před 
lety, dávno, nebyl nikdo, kdo by 
poradil, povzbudil… 

5by20 pro celý svět
Světová podnikatelská rada pro 
udržitelný rozvoj definuje spole‑
čenskou odpovědnost firem (CSR – 
Corporate Social Responsibility) 
jako „kontinuální závazek podniků 
chovat se eticky, přispívat k ekono‑
mickému růstu a zároveň se zasa‑
zovat o zlepšování kvality života 
zaměstnanců a jejich rodin, stejně 
jako lokální komunity a společnos‑
ti jako celku“. Být společensky od‑
povědnou firmou je v zájmu podni‑
ku samotného – odpovědné chová‑
ní zvyšuje produktivitu práce 
a loa jalitu zaměstnanců a přináší 
podniku dlouhodobě udržitelnou 
konkurenční výhodu. Společnost 
Coca‑Cola dosáhla ve společenské 
odpovědnosti celosvětové úrovně. 
Jeden z novějších projektů se zro‑
dil v roce 2010, nese název 5by20 
a jeho cílem je do roku 2020 vzdě‑
lat a vyškolit 5 milionů žen z celé‑
ho světa tak, aby se staly soběstač‑
nými na trhu práce a pustily se 
do podnikání. V roce 2015 už bylo 
do projektu zapojeno více než 
1,2 milionu podnikajících žen v 60 
zemích světa s obory působnosti 
převážně v maloobchodě a země‑
dělství (hlavní oblasti byly výroba, 
dodavatelství, distribuce, maloob‑
chod, recyklace a řemesla). Jen 
ve zmíněném roce 2015 se přidalo 
zhruba 372 tisíc žen. Pro příklad: 

Vzdělávací centra v Bangladéši vy‑
školila více než 10 tisíc žen, v Číně 
se jich v uvedeném roce zapojilo 
do programu na 50 tisíc. Ve Špa‑
nělsku projekt Gira žen pomáhá 
ženám v rozmezí 23 až 55 let rozví‑
jet dovednosti a získat důvěru 
ve své schopnosti potřebné k zahá‑
jení vlastního podnikání.

ArtBees pro ženy  
z Česka a Slovenska
V roce 2016 se této myšlenky cho‑
pila i Coca‑Cola Česká republika. 
Spolu s partnery ze společností 
Moudré podnikání žen a ArtBe 
vytvořila unikátní program Art‑
Bees na podporu kreativního pod‑
nikání v oblasti designu a tvorby 
z textilií a přízí, šperků, keramiky, 
skla a řemeslné tvorby. Jedná se 
o vzdělávací program pro 50 žen 
podnikatelek, které mají za sebou 
minimálně rok podnikání a v na‑
bídce ověřený produkt s potenciá‑
lem dalšího růstu. Kreativita těch‑
to žen má široké spektrum: jedna 
zpracovává korálky, sutašky a ka‑

bošony, druhá porcelán, třetí peče 
žitný chléb, čtvrtá zdravé cukroví, 
pátá se věnuje designu, šestá tisk‑
ne vlastní dekor na látky, sedmá 
maluje na hedvábí… Kateřina 
Eliá šová, ředitelka komunikace 
společnosti Coca‑Cola pro ČR 
a SR, je rozjezdem projektu a jeho 
dosavadní úrovní nadšena:

„V každé zemi má projekt svou 
lokální variantu podle toho, jaké 
problémy tam podnikající ženy ře‑
ší. Někde vznikají chráněné dílny 
a pracovní místa pro ženy – to 
hlavně v rozvojových státech, 
v západním světě jsou podnikatel‑
ky docela daleko, ale i ony mají 
specifické problémy. Nežli jsme se 
pustili do našeho projektu Art‑
Bees, provedli jsme průzkum dat 
a zjistili jsme, že u nás nyní sice 
začíná podnikat hodně žen, do‑
konce více než mužů, ale ženy ma‑
jí problém podnikání udržet dlou‑
hodobě. Na počátku je koníček, 
který je baví a jejž chtějí změnit 
ve způsob obživy. Dokud je podni‑

kání malého rozsahu, vše funguje, 
pokud má jejich výrobek či porad‑
na úspěch, podnik se rozrůstá 
a ony narážejí na své vlastní limi‑
ty – časové, zkušenostní, někdy 
jim chybí podpora doma. Po prv‑
ním roce či dvou letech podnikání 
mají svůj produkt, ale nastavit 
ve své firmě parametry dlouhodo‑
bosti neumějí. Projekt ArtBees má 
právě s touto problematikou krea‑
tivním ženám podnikajícím v Čes‑
ku a na Slovensku pomoci.“ 

Coca‑Cola má samozřejmě i jiné 
programy, zaměřené například 
na uplatnění mladých na trhu prá‑
ce, ale téma žen a jejich pozice 
ve společnosti má v aktuálním 
světě svou váhu. Ženská soběstač‑
nost není v některých částech svě‑
ta na takové úrovni, jakou by ženy 
zasluhovaly, zároveň matky peču‑
jící o děti mají situaci v porovnání 
s muži ztíženou.

„Věděli jsme, jak to funguje jin‑
de, ale museli jsme zmapovat, jak 
vypadá podnikání žen v ČR a co je 
trápí,“ pokračuje ve vyprávění 
o projektu Kateřina Eliášová. 
„Vzali jsme si na pomoc platformy, 
které se ženami zabývají: platfor‑
ma Moudré podnikání žen organi‑
zuje už řadu let programy pro že‑
ny a ArtBe se věnuje kreativním 
ženám. Lidé z těchto platforem se 
stali našimi partnery a společně 
jsme přemýšleli, co ženám chybí, 
jakou formou je nejlépe podpořit. 
Partneři ze zkušeností věděli, že 
prvotní elán podnikatelek vypr‑
chá po dvou letech podnikání, 
mnohdy investují do rozjezdu 
i dost peněz, ale najednou už ne‑
mají síly pokračovat. Zvolili jsme 
tedy formu pomoci s profesionali‑
zací – posunout výrobu od hobby 
k profesionální činnosti. Společně 

Přidaná hodnota 
– úspěch a sebevědomí
První rok podnikání byl veleúspěšný, v kamarádčině butiku prodala všechny zásoby svých  
ručně pletených výrobků a pletla a pletla. A nestíhala – nezbylo než najmout sílu na pletení dílů  
svetrů a vest, které pak kompletovala a zdobila. Což takhle koupit mašinu? Dá se naprogramovat,  
pracuje prakticky sama, stačí jen občasný dozor. Jenže stojí peníze a ty by se musely půjčit.  
Bude mít vůbec odbyt na takové věci? Druhý rok samostatné výdělečné činnosti se chýlil k závěru 
a spíše než objednávky se hromadily otázky…
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jsme sestavili program pro skupi‑
nu 50 žen, jehož součástí jsou 
workshopy o tvorbě, cenotvorbě, 
PR značky, ale i individuální 
koučování či skupinové programy 
pro všechny. Ženy nejen načerpají 
zkušenosti z oborů potřebných 
pro rozvoj podnikání, ale navíc se 
seznámí s dalšími ženami, s nimiž 
mohou sdílet své poznatky, radit 
se, spolupracovat. Jde o kombina‑
ce víkendových programů inten‑
zivního vzdělávání, rozborů pod‑
nikatelských záměrů, učení do‑
vedností a skupinového mentorin‑
gu, lekcí s koučem na míru a dvou 
design marketů, kde mohou pro‑
dávat a vystavovat své produkty. 
Kromě toho vytváříme jejich pro‑
fily pro média a zajišťujeme jim 
publicitu. Projekt jsme odstarto‑
vali v září 2016 a v červnu 2017 bu‑
de první ročník ukončen.“

Podnikatelky 
s potenciálem
Do projektu se přihlásilo podstat‑
ně více zájemkyň, partneři vybrali 
podle potenciálu podnikatelek 
i jejich produktů v oblasti módy, 
designu a dalších tvůrčích činnos‑
tí oněch zmíněných 50, které zá‑
roveň nejlépe vyjádřily své záměry 
a cíle i to, s čím potřebují pomoci, 
a projevily ochotu na sobě praco‑
vat. Spousta žen je šikovná, ale 
v ekonomických věcech „plavou 
ve vzduchoprázdnu“, mnohdy ne‑
umějí ani odpovědět na otázku, 
zda vydělávají. Všechny worksho‑
py a školení se odehrávají při běž‑
ném pracovním zatížení, ve volnu 
a zabírají tolik času, aby byly uži‑
tečné a zároveň nepříliš unavující. 
Program vyžaduje hodně samo‑
statné práce, ale ženy oceňují, že 

se mají s kým o svém podnikání 
a problémech bavit. Věková hrani‑
ce stanovena nebyla, skupina se 
pohybuje v rozmezí 20 až 40, ně‑
které účastnice jsou i starší. Fi‑
nancování programu je kombino‑
vané. „Přemýšleli jsme, zda by to 
Coca‑Cola neměla dotovat kom‑
pletně, ale kolegyně z Moudrého 
podnikání radily, abychom nějaký 
příspěvek účastnic nevylučovaly – 
budou na programu osobně zain‑
teresovány, což je lepší; je‑li něco 
zadarmo, obvykle chybí motivace. 
Účastnice si tedy něco přispívají, 
ale je to zlomek skutečné hodnoty 
programu,“ vysvětluje Kateřina 
Eliášová.

Naskýtá se otázka, co to firmě 
přináší. „Coca‑Cola chce v každé 
zemi dělat něco prospěšného. Teď 
je globální platformou žena 
a u nás je jich hodně šikovných, 
které pomoc potřebují. Každá fir‑
ma musí nabízet něco víc než jen 
výborný produkt, aby se zapsala 
do povědomí, lidé se zajímají, zda 
je užitečná i jinak, a pro nás je to 
dobrá stopa, kterou zanecháváme. 
Stojíme velmi o to, aby nás lidé 
vnímali jako firmu společensky 
užitečnou.“

Projekt s budoucností
Program je v plném proudu, 
do června se toho jeho účastnice 
ještě hodně naučí, ale jeho autoři 
už přemýšlejí o tom, co bude dál. 
„Nejdříve první ročník vyhodnotí‑
me, samozřejmě nás bude zajímat, 
co ženám program konkrétně dal 
a jak pozitivní vliv na jejich podni‑
kání měl: zda najaly další lidi, zřídi‑
ly provozovnu, navýšily obrat, 
uvedly na trh další produkt, další 
značku,“ rozvíjí úvahu o budoucím 
vývoji projektu ředitelka komuni‑
kace společnosti Coca‑Cola. „Změ‑
říme si i povědomí veřejnosti o pro‑
jektu. Pokud vše dopadne dobře – 
zatím jsou všechny velmi spokoje‑
né a jejich příběhy se vyvíjejí –, za‑
měříme se na další oblasti jako 
služby, zdravý životní styl, osloví‑
me jinou cílovou skupinu. Nechce‑
me měnit koncept, pokud se osvěd‑
čí, stále to bude pomoc podnikatel‑
kám, které podnikání baví, ale mají 
problém firmu rozvíjet.“

„Zpětná vazba, kterou máme 
dosud, je zatím pozitivní, ženy jsou 
z programu nadšeny. Kromě osob‑
ní interakce s ostatními podnika‑
telkami a s lektory mají k dispozici 
knihovnu s materiály, které vytvá‑

řejí lektoři na míru, pak má každá 
vlastní osobní konzultace, všechny 
využívají koučink, hoří touhou 
mluvit o svém podnikání, probírat 
je ze všech stran. Zpočátku jsme 
byli napjatí, zda budou ochotné 
o svém podnikání hovořit s další‑
mi, zda se nebudou bát o své 
know‑how, ale spolupráce funguje. 
Aby měly podporu i v rodině, uva‑
žujeme o zorganizování otevřené 
hodiny pro partnery frekventan‑
tek, aby si uvědomili, že by měli 
manželku podporovat, aby viděli, 
co její podnikání obnáší.“

Workshopy jsou pro podnika‑
telky inspirací a zdrojem informa‑
cí, odvážejí si z nich úkoly na příš‑
tě a to, co se naučily, aplikují ihned 
do praxe.

„Věříme, že z hodnocení, které 
budeme dělat v červnu, vyplynou 
jen pozitivní informace a my bu‑
deme moci uspořádat výběr účast‑
nic pro další kolo programu. Sa‑
mozřejmě účastnice prvního roč‑
níku ze zřetele nepustíme – vyrá‑
bějí krásné věci a dělají užitečnou 
práci, budeme jejich další rozvoj 
sledovat,“ uzavírá Kateřina Eliášo‑
vá svou prezentaci projektu. 
„Doufáme, že komunita, kterou si 
při společné práci vytvořily, bude 
existovat i po skončení programu. 
A sebevědomí, které jim užitečné 
rady odborníků a následný úspěš‑
ný rozvoj podnikání pozvedly, jim 
už nikdy nikdo nevezme.“

Přikyvuji, myslím na kamarád‑
ku, která své podnikání vzdala, 
protože jí právě takový projekt Art‑
Bees chyběl, a nejen v duchu přeji 
účastnicím jeho prvního i všech 
dalších ročníků hodně úspěchů.� ❚
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