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Szanowni Państwo!
Bardzo przepraszamy za błąd systemowy, który spowodował wysyłkę niewłaściwego pliku. Poniżej przesyłamy aktualny newsletter.
Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się. Więcej szczegółów o trzeciej edycji Programu w naszym
newsletterze. Zapraszamy do lektury!
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera prosimy o informację na mail: Irmina.Rokita@liderkibiznesu.pl

Iwona Kozera
Fundator
Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu

Z życia Fundacji Liderek Biznesu.
Prezes Fundacji Liderek Biznesu, Katarzyna Twarowska, była ﬁnalistką VII Edycji Konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2015 w kategorii "Działalność na rzecz kobiet".
Bizneswoman Roku to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, w którym od sześciu lat honorowane są kobiety realizujące ambitne projekty zawodowe. Przewodniczącą Jury jest Irena Eris.
Gratulujemy!

Rusza trzecia edycja Programu Mentoringowego
Ogłoszenie trzeciej edycji było połączone z podsumowaniem poprzedniej. Na spotkaniu Katarzyna Twarowska, prezes Fundacji, przedstawiła dane dotyczące drugiej edycji. Wzięło w niej udział 80 par
mentoringowych. Z przeprowadzonej przez Fundację ankiety wynika, że ponad 80% mentees oceniło udział w Programie jako satysfakcjonujący, 86% z nich poleciłoby Program swoim
współpracownikom i/lub znajomym. 93% dotychczasowych mentorów deklaruje, że nadal będzie chciało brać udział w Programie. Wszyscy mentorzy (100%) zarekomendowaliby Program innym
osobom.
Trzecia edycja Programu Mentoringowego obejmuje:
1.
Spotkanie inauguracyjne;
2.
Indywidualne sesje mentoringowe z doświadczonymi liderkami i liderami biznesu (min. 6 spotkań);
3.
Warsztaty dla Mentee poświęcone rozwojowi zawodowemu;
4.
Profesjonalne wsparcie Mentorów.
Uczestnicy programu otrzymają opiekę koordynatora oraz opiekuna merytorycznego Programu, a także materiały dydaktyczne. Na zakończenie zaś wręczymy dyplom potwierdzający udział w Programie
Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu.
Więcej o nowej edycji Programu tutaj
Więcej o spotkaniu podsumowującym drugą edycję tutaj

Promocja książki "Liderki Biznesu. Jak zwyciężać i zmieniać świat"

Dzień Kobiet świętowałyśmy promując książkę, którą Fundacja wydała razem z PWN (więcej informacji tutaj).
O książce, a tak naprawdę o swoim życiu i karierze zawodowej, rozmawiały: Krystyna Boczkowska, prezes ﬁrmy Bosch, Joanna Klimas, projektantka, Beata Osiecka, prezes ﬁrmy Kinnarps oraz Jolanta
Zwolińska, właścicielka ﬁrmy Yonelle. Panel prowadziła Iwona Kozera, założycielka Fundacji.
Iwona Kozera uważa, że bohaterki mają wiele cech wspólnych, ale przede wszystkim łączy je determinacja w dążeniu do celu. Zdaniem Krystyny Boczkowskiej determinacja to kombinacja wrodzonych i
zdobytych umiejętności, Jolanta Zwolińska uważa, że jest wrodzona i nabyta poprzez wychowanie. Beata Osiecka przyznała, że się urodziła zdeterminowana, ponieważ od dziecka nie potraﬁ działać
tylko na pół gwizdka, a Joanna Klimas dodała, że determinacja pomaga także tworzyć własne życie.
Więcej o spotkaniu tutaj

Spotkanie "Kobiety w Finansach"
Dr Agnieszka Słomka - Gołębiowska przedstawiła wstępne wyniki badania udziału kobiet we władzach spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cały raport z badania, wraz z ostatecznymi wynikami, będzie opublikowany w
kwietniu tego roku. To już druga edycja badania, wyniki pierwszej edycji są dostępne tutaj a cały raport tutaj
Wstępne wyniki były podstawą do dyskusji, co należy zrobić, żeby zwiększyć liczbę kobiet na najwyższych stanowiskach.
Większość osób była zgodna, że nie da się przyspieszyć partnerstwa w biznesie bez wprowadzenia kwot. Dyskusję prowadziła
Iwona Kozera, założycielka Fundacji, oraz Monika Jezierska, Senior Menedżer z EY.
Gościem specjalnym był Kapitan Piotr Kuźniar, dowódca unikalnej wyprawy "Selma-Antarktyda-Wytrwałość" (2014-2015),
zdobywca antarktycznego rekordu świata w żegludze najdalej na Południe. Laureat najwyższych nagród żeglarskich: "Rejs
Roku" i "Żeglarz Roku".

Śniadanie z Liderką
Tym razem Iwona Kossmann zaprosiła nas do swojego nowego salonu mody. Spotkanie prowadziła Aleksandra Śliﬁrska, ale nie
dotyczyło tylko najnowszych trendów w modzie. Przede wszystkim rozmawiano o dress code, czyli zasadach ubioru. Polskę,
zdaniem Śliﬁrskiej, ominął nadmierny formalizm stroju biurowego. Teraz, mówiła, dopuszczalny jest większy luz. Iwona
Kossmann opowiadała, jak pracuje ze swoimi klientkami. Moda modą, powiedziała, ale przede wszystkim trzeba znać i
rozumieć własną sylwetkę. Doradzając zwracam uwagę nie tylko na sam strój, ale także na fryzurę, a nawet okulary, dodała.
Więcej tutaj

Badania i raporty
Christine Lagarde, przewodnicząca Miedzynarodowego Funduszu Walutowego, z okazji Dnia Kobiet podsumowała raport MFW
"Trendy w równości płci i rozwoju kobiet." Powiedziała, że większy udział kobiet w gospodarce przekłada się na wzrost PKB
państw. Zbadaliśmy prawie 150 państw, mówiła Lagarde, i okazało się, że w 90% z nich są jakieś przeszkody prawne
utrudniające kobietom uczestniczenie w gospodarce. MFW nawołuje do zlikwidowania barier oraz do stworzenia systemów
podatkowych promujących kobiety. Zdaniem Lagarde nierówność płci jest szkodliwa zarówno dla makroekonomii, jak i dla
poszczególnych ﬁrm.
Cała wypowiedz tutaj
Raport MFW tutaj
Czy wiesz, że...
W wielu krajach kobiety są pozbawione wielu podstawowych praw. Wystarczy krótki test, by sprawdzić, ile przepisów każda z
nas złamałaby żyjąc w tych krajach tak, jak żyjemy w Polsce.
http://matchinternational.org/how-many-laws-did-you-break-today/

Książka - Recenzja Romana
Młodkowskiego

Roman Młodkowski, dyrektor zarządzający segmentem biznes i ﬁnanse w
Grupie Onet, zrecenzował "Liderki biznesu. Jak zwyciężać i zmieniać
świat." Młodkowski przyznaje, że książkę czytał jednym tchem.
"Zaciekawiony, ale i onieśmielony. Bo „Liderki” w tej książce wydają się
być też onieśmielająco wydajne. Usportowione i uduchowione,
zdeterminowane i perfekcyjne, jednocześnie niemal w pracy i na
ﬁtnessie, relaksujące się w zaciszu domowego kominka. Przez moment
nawet pomyślałem," - pisze Młodkowski - "że bohaterki nie mogą być
postaciami prawdziwymi (...), a wiem, że są (...), bo kilka z nich znam
osobiście."
Cała recenzja tutaj

Zaproszenia
Już jutro serdecznie zapraszamy na warsztat z Miłoszem Brzezińskim "Motywacja a silna wola. Jak w codziennym trudzie zrobić to, co ma się do zrobienia?". Warsztat będzie miał dwie części - najpierw
praca nad innymi, czyli: czy inne osoby są potrzebne w motywacji do działania oraz jak wspierać innych. Druga część będzie poświęcona pracy nad sobą. Jak sobie radzić ze sobą, jak zwiększyć szanse
na sukces oraz jak korzystać z różnic w motywacji między kobietami a mężczyznami.
Więcej tutaj

