Člen CEC – Evropské manažerské konfederace v Bruselu
Member of the CEC in Brussels
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Praha, 25. července 2016

ČMA partnerem prvního Podnikatelského campu pro mladé
z dětských domovů
Uspořádat camp pro mladé lidi na prahu dospělosti z dětských domovů, které čeká střet
s reálným a ne vždy milosrdným životem, vzešel z hlavy profesora a ekonoma Milana
Zeleného, zakladatele Nadace ZET, pod jejíž taktovkou se camp uskutečnil. Česká
manažerská asociace (ČMA) tento nápad kvitovala, stala se partnerem a převzala
odbornou záštitu. Prvního Podnikatelského campu, který proběhl v týdnu od 18. do 23.
července v Beskydech, se zúčastnilo sedm mladých lidí ve věku od 17 do 26 let. V blízké
době je čeká dokončení studia a integrace do pracovního života a s tím spojené
osamostatnění se. S cílem usnadnit těmto mladým lidem přechod na „vlastní nohy“ se
jim po celý týden věnovali Milan Zelený z Nadace ZET, Zdeněk Bílek z České manažerské
asociace a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), Olga Girstlová,
prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) a zástupci
projektu Začni správně. Organizátoři program sestavili tak, aby umožnil účastníkům
campu setkat se s výjimečnými a úspěšnými osobnostmi, které je budou motivovat
k naplnění svého snu a seznámí je se svým osobním, mnohdy komplikovaným příběhem.
Na camp do Beskyd tak zavítali Peter Ktištofovič z PK ACADEMY, moderátor pořadu AZ
kvíz Aleš Zbořil nebo jazzový muzikant Michal Žáček.
Všichni zúčastnění manažeři se campu věnovali dobrovolně ve svém volném čase a za
své prostředky.
Prezident Nadace ZET Milan Zelený, který s účastníky campu strávil celý týden, k poslání
campu uvedl:
„Naším společenským cílem je produkovat lidi, kteří umějí dělat nové věci.
Potřebujeme lidi tvůrčí, vynalézavé a objevné. Chceme těmto mladým lidem ukázat, že je
důležitější klást otázky než na ně odpovídat. Chceme jim pomoct při hledání své vlastní cesty
životem. Povídáme si o společnosti, hodnotách, způsobu myšlení. Zkrátka, snažíme se jim během
toho týdne předat maximum.“
A jak konkrétně camp vypadal? „Tento letní podnikatelský tábor je o skupině pěti mladých hochů a
dvou děvčat. Jsou úžasní, mají své plány, učí se anglicky, pojedou na brigádu do zahraničí a
konkretizují své plány,“ popisuje Zdeněk Bílek, předseda ČMA regionálního klubu Brno a
dodává: „Omezený počet účastníků se ukazuje jako ideální. Celou dobu tady žijeme od rána do
večera pospolu a musím říct, že je to silné. Máme možnost se jim věnovat opravdu individuálně.
To, co do nich teď vložíme, bude mít výsledek třeba za pět let. Těším se, jak budeme sledovat
osudy těchto mladých lidí.“
Michal Duda, jeden ze sedmi vybraných účastníků campu, opustil instituci náhradní rodinné
výchovy před dovršením 18ti let. Jako největší úskalí člověka vydávajícího se vlastní cestou vidí
finanční stránku života. „S tím se myslím potýká každý, kdo opouští zařízení. Tady na
Podnikatelském campu můžu vnímat příběhy lidí, kteří jsou hodně úspěšní a poučit se z toho. Mám
totiž hodně snů a cílů a vím, že se musím pořád učit. Myšlení úspěšných je podle mě jiné. Snažím
se proto naslouchat a vzít si z toho maximum.,“ popsal své cíle Michal.
Olga Girstlová, výkonná ředitelka Nadace ZET a prezidentka ČMAPM průběh campu shrnula
následujícími slovy: „Tento týden byl pro nás pilotním projektem, který naprosto předčil
naše očekávání. Myslím, že to, co tady vzniklo, nesmírně obohatilo nejen ty mladé, ale i
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nás podnikatele a manažery. Vnímám to jako obrovský dar.“
Každý táborový den se nesl v duchu konkrétní hodnoty. K nim probíhaly debaty a rozhovory, které
šly opravdu „až na dřeň“. Z celého campu bude k dispozici krátký film, videozáznamy rozhovorů,
odborného programu a fotodokumentace. Sledujte stránky České manažerské asociace a ZET
Foundation.

Veronika Žurovcová
PR manažerka ČMA
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