Nr 3 (11.2014)

Szanowni Państwo
Z radością przesyłamy Państwu kolejne wydanie Newslettera Fundacji Liderek Biznesu. Piszemy w nim m.in. o
naszym spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o najnowszym raporcie Global Gender Gap Report 2014
opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz o tym, że na nasze zaproszenie przyjeżdża do Polski
założycielka inicjatywy Global Board Ready Women.
Zachęcamy do lektury!

Iwona Kozera
Fundator
Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska
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Spotkanie z Minister Katarzyną
Kacperczyk, MSZ
Katarzyna Kacperczyk, wiceminister spraw zagranicznych, była
gościem Fundacji Liderek Biznesu w ramach cyklu Spotkań z Liderką.
Podczas spotkania opowiedziała zgromadzonym gościom o swojej drodze
zawodowej, zaprezentowała plan najbliższych wydarzeń oraz zachęcała
do aktywnego kontaktu i współpracy z Ministerstwem.
Czytaj więcej...

Katarzyna Kacperczyk, wiceminister
spraw zagranicznych

Warto przeczytać
Doktryna Ateny, John Gerzema, Michael D'Antonio, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014
Obaj przemierzyli 13 krajów generujących większość światowego przychodu i sprawdzili, co powoduje, że
biznesy się rozwijają, a ludziom żyje się lepiej. Okazało się, że dwie trzecie z 64 tys. osób ankietowanych
przez badaczy stwierdziło, iż świat stałby się lepszy, gdyby rządzący myśleli podobnie jak kobiety. W
każdym z badanych krajów autorzy wyszukali przykłady organizacji prowadzonych według standardów
opartych na wzajemnym zaufaniu, otwartości na ludzkie potrzeby i zrównoważonym ryzyku. Ich zdaniem nowy
trend w zarządzaniu nie oznacza wcale, że kobiety mają w pełni przejąć władzę nad światem, tylko że warto
skorzystać z ich ogromnego potencjału.
Czytaj więcej...

World Economic Forum - Gender
Gap Report 2014
The World Economic Forum opublikowało już 9. Globalny Indeks
Nierówności Płci. Indeks został przyjęty przez WEF w 2006 roku. Jego
celem jest zmierzenie rozbieżności w dostępie kobiet i mężczyzn do
zasobów oraz szans w poszczególnych krajach, niezależnie od ich stopnia
rozwoju gospodarczego. Celem jest pokazanie, gdzie w hierarchii
społeczeństw znajdują się kobiety, a gdzie mężczyźni, jeśli chodzi o
podstawowe prawa: edukację, uczestnictwo w życiu gospodarczym,
ochronę zdrowia oraz politykę.
Udział w życiu ekonomicznym oraz szanse kariery zawodowej to 3
aspekty: rozbieżność w poziomie uczestnictwa, w wynagrodzeniach oraz
awansach. Osiągnięcia edukacyjne to przede wszystkim rozbieżność w
dostępie do edukacji na wszystkich jej poziomach. Ochrona zdrowia i
długość życia obejmuje poziom liczby narodzin dziewcząt i chłopców, w
tym problem "znikających dziewcząt" w krajach o bardzo silnej kulturze
konieczności posiadania syna. Dodatkowo badana jest spodziewana
długość życia. Siła polityczna ma na celu pokazanie nierówności między
liczbą kobiet a mężczyzn na najwyższych stanowiskach politycznych.
Każdą z tych kategorii będziemy omawiać dokładniej w kolejnych
numerach newslettera.
Czytaj więcej...

Global Board Ready Women
Database
W przyszłym tygodniu na zaproszenie Fundacji przyjeżdża do
Polski Cristina Vicini, współkreatorka inicjatywy Global Board Ready
Women. To międzynarodową baza danych kobiet mających kwaliﬁkację
do zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych ﬁrm. Listę tworzą
europejskie szkoły biznesowe wraz z Fundacją Forté, a całością zarządza
Stowarzyszenie Członków Rady Nadzorczej Financial Times (Financial
Times Non-Executive Director's Club).

5 kroków do zarządu
Rebecca Shambaugh, twórczyni Programu "Women In Leadership and Learning" oraz autorka książek "Sekrety
przywództwa Hilary Clinton" i "To nie jest szklany suﬁt, to jest klejąca się podłoga" proponuje 5 prostych kroków,
które kobiety powinny podjąć, by przygotować się do uczestnictwa w radach nadzorczych i zarządach
przedsiębiorstw.
Krok 1: Rób lepiej to co robisz. Krok 2: rozwijaj swoją markę i zwiększaj swoją wartość. Krok 3: zdobądź
doświadczenie pracując w zarządach organizacji non proﬁt. Krok 4: stwórz swoją sieć ważnych kontaktów i
korzystaj z niej. Krok 5: szkól się.
Jej zdaniem te kroki to początek planowania ścieżki kariery kończącej się w fotelu członka zarządu lub rady
nadzorczej.

ZAPROSZENIE
Zaprzyjaźniona z nami Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym JEDNI DRUGIM zaprasza na
przedświąteczny koncert fortepianowy Maksyma Rzemińskiego. Spotkanie odbędzie się 27 listopada o g.
18:30 w Kinnarps przy ul. Puławskiej 354/356. Zapraszamy!

BLOG: Sięgajmy po partnerstwo
Na Blogu Fundacji Ewa Wiejas, Członek Zarządu Stroer Polska dzieli
się swoimi przemyśleniami na temat budowania partnerstwa w biznesie.
"Partnerstwo nie przyjdzie samo, nikt nie poda go nam na przysłowiowej
tacy. Po partnerstwo trzeba sięgać, egzekwować je. Zgodnie z radą jednej
z moich kobiecych idolek, Sheryl Sandberg - po prostu „ usiądź przy
stole”, dosłownie i w przenośni."
Czytaj więcej...

Ewa Wiejas

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, prosimy o wysłanie maila na adres:
ewelina.romanczuk@liderkibiznesu.pl

