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Szanowni Państwo
Mamy naprawdę niesamowite informacje!
Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu oraz Katarzyna Twarowska, prezeska Fundacji,
zostały nagrodzone przez Międzynarodową Koalicję na Rzecz Kobiet (The International Alliance for
Women) nagrodą "2015 TIAW World of Diﬀerence 100 Award" w kategorii organizacji pozarządowych.
TIAW jest globalną organizacją zajmującą się ekonomicznym równouprawnieniem kobiet, a także rozwojem "sheeconomy", czyli wspieraniem i promowaniem kobiet w biznesie. W skład TIAW wchodzą wiodące organizacje
kobiece z całego świata, skupiające kobiety zajmujące najwyższe stanowiska w ﬁrmach, właścicielki
przedsiębiorstw czy profesjonalistki w swoich dziedzinach.
Iwona Kozera oraz Katarzyna Twarowska zostały nagrodzone za ich wyjątkową działalność na rzecz ekonomicznego
równouprawnienia kobiet w Polsce. Ich kandydatury zgłosiła Christina Vicini, twórczyni "Global Board Ready
Women" - globalnej listy kobiet mających pełne kwaliﬁkacje do zajmowania najwyższych stanowisk w biznesie.
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Spotkanie z Liderką
Zmiana otoczenia była głównym tematem ostatniego przed wakacjami
spotkania z liderką – Moniką Rajską–Wolińską, Partnerem
Zarządzającym Colliers International. Swoje gościnne progi
otworzyło przed nami nowe biuro Colliersa w Warszawie, zaaranżowane w
wyjątkowo nowoczesny sposób. Ta zmiana i przygotowanie do niej
zespołu trwała prawie rok, mówiła Monika Rajska-Wolińska. Większość
wprowadzonych rozwiązań to pomysły naszych pracowników, w końcu
spędzają w pracy większość swojego czasu, więc jest to ich drugi, a może
wręcz pierwszy dom – dodała.
Podkreślała, że żadnej zmiany nie daje się przeprowadzić bez
odpowiedniej komunikacji. W dodatku dostosowanej do poszczególnych
grup czy osób. Mężczyznom na przykład trzeba pokazać konkretne zyski,
mówiła. Jako kobiety mamy większy od nich poziom empatii i upór –
wykorzystujmy to, dodała.
Więcej na temat spotkania czytaj tutaj.
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Raporty i badania
Uniwersytet w Cambridge opublikował badanie "The rise of women in society". Wynika z niego, że największy
wpływ na liczbę kobiet w zarządach i radach nadzorczych, a także czas zasiadania w tychże, ma siła ekonomiczna
kobiet (zakładany czas edukacji oraz procent kobiet na rynku pracy) i uwarunkowania kulturowe.
Im lepsze wykształcenie i im większa liczba aktywnych zawodowo kobiet, tym większe znaczenie będą odgrywały w
świecie biznesu, ponieważ ﬁrmy będą musiały się dostosować do zmieniającego się rynku pracy. Zdaniem
naukowców istotne są także wymogi dotyczące równouprawnienia płci we władzach spółek zawarte w Kodeksach
Dobrych Praktyk. Mają większe znaczenie niż parytety, które choć są szybkim rozwiązaniem problemu nierówności
płci w zarządach i radach nadzorczych, to w żaden sposób nie przyczyniają się do tego, by kobiety na trwałe stały
się równoprawnymi członkami tych ciał.
Więcej na temat badania czytaj tutaj.

O kobietach dla kobiet
55 kobiet, które wpłynęły na historię świata, ponieważ były odważne i działały zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Często wbrew całemu społeczeństwu.
Więcej na ten temat czytaj tutaj

Czy wiesz, że...
Chcąc ograniczyć nieetyczne zachowania zespołu, konieczne jest zróżnicowanie pod względem płci ciał
decyzyjnych (zarządów i rad nadzorczych), bo... kobiety mniej kłamią. Więcej na temat eksperymentu
przeprowadzonego przez Uniwersytet w Ratyzbonie przeczytasz tutaj.

Zaproszenie - 23 czerwca 2015
Już 23 czerwca, Katarzyna Twarowska, prezeska Fundacji Liderek Biznesu, wystąpi jako prelegentka
podczas konferencji "Jak prowadzić własną ﬁrmę i nie zwariować?". Będzie mówić o tym jak połączyć życie rodzinne
z biznesem. Czy można jedną ręką pisać maila do klienta, drugą karmić dziecko, a trzecią.... No właśnie - żeby
dowiedzieć się, jak sobie poradzić bez trzeciej ręki zapraszamy na konferencję!
Więcej szczegółów tutaj: http://szpilkipogodzinach.pl/9-konferencja

Nowa osoba w zespole Fundacji
Irmina Rokita to nowa osoba w zespole Fundacji Liderek Biznesu. Do jej
zadań będzie należeć koordynacją projektów Fundacji. Irmina do tej pory
zajmowała się m.in. organizacją programów edukacyjnych oraz
koordynacją projektów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i na
Stadionie Narodowym. Jest pasjonatką kultury Hiszpanii, literatury
iberoamerykańskiej i tanga argentyńskiego. Swój wolny czas poświęca
obecnie wychowaniu 14-miesięcznej córeczki, Poli.

www.fundacjaliderekbiznesu.pl

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

