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ST EDA 8. ÚNORA
Jsem pevn rozhodnutá obm nit ve zkušební dob ást týmu. Od za átku ledna jsem se neuv iteln zm nila,
cítím se istší, rozhodnutá ne ídit se mate skými city, soucitem, zapomenout na teze, že s lidmi jsou potíže, že
všude je n co. P estávám být manipulovatelná, dopracovávám se k p ímosti, rovnosti, což m že okolí vnímat
jako tvrdost. Vnit n cítím radost, v ím, že se mohu obklopit lidmi rovnými, estnými, se kterými m nebudou
pronásledovat paranoidní myšlenky permanentního pocitu viny. Odpoledne navšt vuji profesionální ú etní
servis, abych si ov ila, zda rady, které dostávám od ú etní a finan ní manažerky, kterou mám v jedné osob ,
jsou správné. Zjiš uji, že byl nesmysl spojovat tyto dv funkce, nemá-li doty ná osoba zkušenost s projektovým
managementem a pot ebný osobní rozhled. Kup íkladu odmítá vystavit dohodu o provedení práce za právní
služby, které jsem v lednu pot ebovala absolutn nejvíc proto, že v rozpo tu nejsou kalkulované. Nazna uje mi,
jak to mám ud lat. Podvodem, samoz ejm , do kterého bych se zamotala jak muška do pavu iny. Peníze
dorazily, komunikovala jsem p ímo s Ministerstvem práce, kéž by to tak z stalo.
TVRTEK 9. ÚNORA
Dnes jsem koupila diktafon, vyzvedla peníze, zjistila, že personalistka nezajistila podklady pro výplatu honorá ,
protože “nev d la”, že jsou zapot ebí. Cht la jsem z ídit internet banking, ale nejde na podú et, což mi p i jeho
zakládání nikdo ne ekl. U ím se, že si musím v ci n kolikrát ov ovat, být ve st ehu i ve vztahu k tzv.
odborník m.
SOBOTA 11. ÚNORA
P ed chvilkou jsem se vrátila ze setkání eských “Ashok ”, tvo ivých jedinc , kte í dokážou n co nejen
vymyslet, ale i uskute nit. Pracujeme v r zných oborech, aktivity mnohých jdou hluboko do totality. Léta praxe
se v sou asné situaci projekt ze SF zdají být málo platná. Lidé, kte í tvrd pracují, mají potíže s vypl ováním
formulá e v Benefitu, který se tiskne v Akrobatu, kde však nelze vyjímat i kopírovat jednotlivé ásti pro
praktickou pot ebu. Shodli jsme se, že potur enec horší Turka. Mnohé projekty, které byly v minulosti podpo eny
p ímo z Bruselu, byly psány ve Wordu, rozpo et v Excelu, technika byla sluhou, nikoliv pánem. Vypálit dnes
projekt na CD p edpokládá, že jste slušn technicky vybaveni - a nejste-li, máte sm lu.
Lidé, kte í byli celé roky ve ejn prosp šní, se t žko orientují v žargonu JPD 3 a OP RLZ, v návalu práce nemají
as na to se tomu u it. Jedna z kolegy byla administrátorem projektu dotla ena k výb rovému ízení na
propaga ní materiál - potišt né zápalky, a to p esto, že v echách existuje jen jedna firma, která je vyrábí.
POND LÍ 13. ÚNORA
Dnes mi p išla SMS: “Marie, mam navrh, byla bych v projektu fin. managerka, ale pod cizim jmenem. Na nicem
jinem netrvam. Uvedom si, kdo ti muze byt dobrym pomocnikem...” Bílý k si nedá pokoj.
ÚTERÝ 14. ÚNORA
Sou ástí ízení projektu této velikosti je i ešení personálních záležitostí. V era jsem riskla dát ve zkušební dob
dv ma spolupracovnicím výpov
t sn p ed první ve ejnou akcí po ádanou v rámci našeho projektu, a to s
vírou, že je to vybi uje k maximálnímu výkonu, což se stalo. Nicmén mohu up ímn íci, že je snazší výpov
dostat než dát. Te si chci nechat týden na rozmyšlenou, zda a pop ípad jakou formou s nimi dál
spolupracovat. M ly na starosti zajistit dnešní akci - organiza n a personáln . Bylo to neskute n chaotické,
na poslední chvíli jsem uhlazovala spory s majitelkou prostoru, kde jsme m li zajišt ný prostor.
ST EDA 15. ÚNORA
Máme za sebou první ve ejnou akci - kulatý st l se ženami ve v ku 48-60 let. Absolvovaly jsme ji na 110 %,
p išly nejen pozvané, ale i ty, které jsme p ivedly na poslední chvíli, nebo jsme je potkaly cestou i pozvaly

t sn p ed. P itom ne erpáme plné ástky, vše jsme zatím po ídily levn ji, než bylo kalkulováno. Nap íklad:
plánováno bylo 3000 K na nájem, p edpokládala jsem v n m i ob erstvení, nicmén majitelka to nedala do
jedné faktury. Takže jsme platili 1200 K nájem, 1352 K minerálky, kávu a aj + 220 K za kv tiny, kterými
jsem cht la uhladit konflikt, ale doty ná nep išla, takže skon ily na stole jako dekorace.
Ú astnice byly spokojené, už se t ší na pokra ování na até diskuse na www.quovadisfemina. cz.
Po dopolední návšt v administrátorky m napadá otázka, zda p izp sobovat život papíru, anebo papír
životu? Zkusím druhou variantu, uvidíme, zda bude pr chodná.
Zatím ale forma siln válcuje obsah, procesní stránka projektu zabírá v tšinu mé energie. P i kontrole papír z
kulatého stolu zjiš uji, že neladí výplatnice s po tem dohod a už v bec ne s prezen ní listinou, kde se
podepsalo mén lidí, než kolik podepsalo p evzetí honorá e. Tedy tam museli být, že? Dobrý chaos - ješt že
jsem ty výpov di dala. A musím dát i t etí, by z jiného d vodu. Administrátorku projektu nedokážu zam stnat
na plný pracovní pom r a ona sebe také ne.
PÁTEK 17. ÚNORA
Zaslala jsem pracovní nápln novým lidem, na které jsem dostala kontakt z profesionální personální agentury, a
odjela navštívit maminku, sestru a její adoptivní dcerku.
POND LÍ 20. ÚNORA
Uzavírám pracovní smlouvy s novými lidmi, mladými manželi, studentem gender studies a zkušenou prakti kou
z nevládního neziskového sektoru. Jsou plni energie a dobré v le, já, pou ena minulým vývojem, dávám
polovi ní mzdy a vytvá ím pohyblivou složku.
Tímto zp sobem hodlám od b ezna upravovat všechny smlouvy.
ST EDA 22. ÚNORA
Dnes jsem se ocitla v Senátu na konferenci Žena zázrak planety. Byly tam velice zajímavé p ísp vky na téma
skloubení ženských rolí matky, profesionálky, manželky. Ženy mluvily a n co ekly, což nebývá na konferencích
pravidlem. Nepochopila jsem ovšem, kdo akci organizoval, vypadala záhadn , na vizitce organizátorky bylo
napsáno “specialist in event planning and management of conferences”. Podle struktury hovo ících jsem
usoudila, že to byl byznys, který pod hlavi kou evropských hodnot uspo ádal setkání v reprezentativním
prost edí. Holt, kdo umí, ten umí.

