
Evropský projekt WILD (Women's International Leadership 

Development) 

 

Komise sportu žen ČOV se od ledna 2010 do března 2011 účastnila mezinárodního programu 

rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu. Program WILD organizace ENGSO, realizovaný britskou 

CCPR a spolufinancovaný z evropských fondů zahrnoval celkem osm partnerských zemí, a to 

Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Maďarsko, Itálii, Švédsko a Velkou Británii. Česká účast 

spočívala v roli partnera pro evropská školení - tři zástupkyně Komise byly vyslány na evropská 

setkání do Bruselu, Kodaně a Štrasburku, aby tam absolvovaly trénink, dověděly se více o 

programu a pokud možno podobné iniciativy rozvíjely do budoucna i v Česku. 

Program projektu WILD 

 

Komise sportu žen ČOV se od ledna 2010 do března 2011 účastnila mezinárodního programu 

rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu. 

Programu WILD (Women's International Leadership Development) organizace ENGSO, 

realizovaného britskou CCPR a spolufinancovaného z evropských fondů se zúčastnilo celkem osm 

partnerů, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Švédska a Velké 

Británie. Česká účast spočívala v roli partnera pro evropská školení - tří zástupkyně Komise 

sportu žen se účastnily evropských školení jako pozorovatelky tak, aby se dozvěděly více o 

programu a pokud možno se podobné tréninky pokusily do budoucna realizovat i v Česku. 

V dubnu 2010 proběhlo 1. evropské setkání 

účastníků projektu WILD na půdě Evropského 

parlamentu v Bruselu. Program tzv. kick-off 

meetingu naleznete zde. 

V říjnu 2010 se konalo 2. evropské setkání, které 

hostil House of Sport v dánské Kodani. Program 

setkání a semináře naleznete zde. 

https://www.olympic.cz/upload/files/wild-cz.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/wild-program-brusel.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/wild-program-brusel.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/wild-program-kodan.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/wild-program-kodan.pdf


 

 

Třetí, závěrečné evropské setkání v rámci projektu WILD se konalo v únoru 2011 ve 

Štrasburku. Program mítinku zde. 

Na závěr projetku WILD hostila Komise sportu žen ČOV 1. března 2011 prezentační mítink 

programu v Praze. Program setkání naleznete zde, seznam účastnic a hostů naleznete zde. 

Zajímavé informace o projektu shrnuje také článek na webových stránkách ENGSO nebo IWG. 

 

Národní seminář WILD v rámci 

Evropského týdne sportu a relaxace žen 

4.-5.7.2011, Hluboká n. V. 

Dvoudenní cyklus přednášek a workshopů 

zaměřených na vzdělávání žen pro řídící 

pozice ve sportu spojený se sportovními a 

relaxačními aktivitami Evropského týdne žen. 

Akce zaměřená na self-management a 

motivaci žen rozhodovat o sportu se konala ve 

dnech 4. a 5. července na Hluboké nad Vltavou. Organizovala ji Komise sportu žen ČOV ve 

spolupráci s pořádajícím občanským sdružením Výchova ke zdraví. Záštitu nad seminářem 

převzal předseda ČOV MUDr. Milan Jirásek. 

 

https://www.olympic.cz/upload/files/wild-program-strasburk.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/prague-programme.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/prague-delegate-list.pdf
http://www.engso.com/clanek.php?id=57&tab=latest_news
http://www.iwg-gti.org/catalyst/february-2011/wild-mentoring-project/


Dvoudenní program, kterého se zúčastnilo třicet šest žen, zahrnoval přednášky, workshopy, 

prezentace účastnic a panelovou diskusi zástupkyň a zástupců českého a slovenského sportu. 

Cílem semináře bylo poskytnout účastnicím prostor pro získání informací a rozvíjení dovedností 

v oblasti managementu, organizace sportu, osobní analýzy, vztahu s médii a psychologie. Součástí 

programu byly i aktivity souběžně probíhajícího Evropského týdne sportu a relaxace žen 

(www.tydenzen.cz). 

Organizace a název semináře byl inspirován 

evropským projektem WILD (Women’s 

International Leadership Development), který 

se formou školení, mentoringu a budování 

kontaktní sítě právě na podporu a vzdělávání 

žen pro vedoucí pozice ve sportu zaměřil. 

Zástupkyně Komise sportu žen ČOV se tohoto 

mezinárodního projektu účastnily v období od 

ledna 2010 do března 2011. 

INFORMACE K SEMINÁŘI: 

>>> Informace o semináři a přihláška 

>>> Program semináře 

>>> Tisková zpráva 

>>> FOTOGRAFIE: odkaz na web tydenzen.cz 

 

MATERIÁLY LEKTORŮ KE STAŽENÍ (v pdf): 

>>> Naděžda Knore: Ženy v řídících pozicích ve sportu v ČR a ve světě 

>>> Eva Compel'ová: Sportovní kariéra?! 

>>> Lenka Schröpferová: FEMPOWER – program ženského fotbalu (Lagos, Nigérie) 

>>> Milada Krejčí: Seberealizace a sebeuvědomění jako základ efektivní a kompetentní činnosti 

>>> Jana Pokorná: Mediální trénink – budování vztahu s médii 

>>> Iveta Šimůnková: Styly managementu 

>>> Lukáš Dastlík: Asertivita ve vyjednávání 
 

http://web.archive.org/web/20120424205752/http:/www.tydenzen.cz/
https://www.olympic.cz/upload/files/seminar-wild-etz-prihlaska.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/program-seminare-wild.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/tz-seminar-wild.pdf
http://www.tydenzen.cz/fotogalerie/2011/pondeli/seminar-wild
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-nada-knorre.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-eva-compelova.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-lenka-schropferova.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-milada-krejci.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-jana-pokorna.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-iveta-simunkova.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/narodni-seminar-wild-lukas-dastlik.pdf
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