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Szanowni Państwo!
Już za tydzień Święta Bożego Narodzenia. Wyjątkowy czas dla nas wszystkich, czas wyciszenia, spokoju, spędzany
w gronie rodziny i bliskich nam ludzi. Dokładnie rok temu o tej porze powstała Fundacja Liderek Biznesu. Tworzą ją
wyjątkowe kobiety, które dzielą spójne wartości i wiarę, że działania Fundacji mają realny wpływ na rzeczywistość.
Przez ten rok prowadziłyśmy debaty z kluczowymi liderami polskiego biznesu, spotykałyśmy się na comiesięcznych
śniadaniach biznesowych, pisałyśmy książkę, wprowadzałyśmy liderów w świat mentoringu. Tylko dzięki Państwu
udało nam się osiągnąć tak wiele i upewnić nas w wierze, że razem możemy więcej.
Jestem przekonana, iż następny rok będzie rokiem wielu zmian w myśleniu na temat roli kobiet na stanowiskach
zarządczych oraz idących za tym działań. My zobowiązujemy się do nieustannej pracy na rzecz promowania
różnorodności i partnerstwa w biznesie. Zapraszamy Państwa do współpracy poprzez dzielenie się z nami
przemyśleniami i sugestiami.
Wszystkiego dobrego!

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu
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Program Mentoringowy - Edycja 2015
W marcu 2015 roku rusza druga edycja Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.
Oﬁcjalnie rozpoczynamy nabór. W Edycji 2014, która była edycją pilotażową w programie wzięło udział 27
mentorów, którzy pracowali ze swoimi podopiecznymi (mentee). Program okazał się sukcesem, dlatego
kolejna edycja zakłada większą skalę.
W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w programie prosimy o kontakt bezpośredni
z Katarzyna.Twarowska@liderkibiznesu.pl.
Więcej informacji w kolejnym Newsletterze.

Śniadanie z Liderką
Ostatnie tegoroczne Śniadanie z Liderką to spotkanie z założycielką
Fundacji Liderek Biznesu Iwoną Kozerą, Partnerem EY i
Liderem Grupy Rynków Finansowych w Regionie Europy Centralnej i
Południowej. Iwona opowiadała swoją historię zawodową oraz historię
powstania Fundacji.
Przez wiele lat w ogóle nie dostrzegałam problemu, mówiła. Dopiero
młode menedżerki otworzyły mi oczy. Okazało się, że w EY pracę zaczyna
więcej kobiet niż mężczyzn, ale na wyższych stanowiskach te proporcje
ulegają zmianie, opowiadała.
Czytaj więcej...

Od lewej: Barbara Sissons,
Totalizator Sportowy; Iwona Kozera,
założycielka Fundacji Liderek
Biznesu, Partner EY
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Po konferencji KOBIETY W
ZARZĄDACH
25 listopada 2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja Fundacji Liderek
Biznesu "Kobiety w zarządach - wyzwania i perspektywy". Gośćmi
honorowymi byli: Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, Małgorzata Marcińska,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej oraz Cristina Vicini z The International Alliance for
Women.
W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Alicja Kornasiewicz, Dyrektor
Zarządzająca Morgan Stanley, Andrzej Maciejewski Partner
Zarządzający Spencer Stuart, Angelina Anna Sarota, Wiceprezes
Zarządu PGE EJ1 oraz Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ZE PAK.
Czytaj więcej...

Od lewej: Anna Striżyk, ZE PAK;
Paweł Tamborski, GPW; Alicja
Kornasiewicz, Morgan Stanley

Czy wiesz że...
2015 rok nie będzie zbyt korzystny w planowaniu długich weekendów.
Weekend majowy będzie krótki, bo tylko 3-dniowy. 1 maja wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja w
niedzielę. 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP przypadnie niestety w sobotę, a Dzień Wszystkich Zmarłych,
czyli 1 listopada, w niedzielę.
Pozostaje więc szybko poprosić o urlop na Święta Bożego Narodzenia. Biorąc zaledwie 5 dni urlopu można
wygospodarować nawet 13 dni wolnego.
Czytaj więcej...
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www.fundacjaliderekbiznesu.pl
Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, prosimy o wysłanie maila na adres:
ewelina.romanczuk@liderkibiznesu.pl

