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…kiedy praca okazuje się pasją,
a pasja staje się życiem…
Program:

Prowadzenie wieczoru: Katarzyna Łastowiecka

17.30–18.00 Welcome drink
18.00–18.30 Wystąpienie gościa specjalnego Urszuli Dudziak

Od 17.30 (do 18.00) będzie możliwość zakupu książki Urszuli Dudziak

18.30–18.35 Prezentacja projektu BCC Woman „Kobiety inspirują”

oraz otrzymania dedykacji od autorki

18.35–19.20 Warsztat Iwony Golonko pt. „Kamyki w moim bucie ?”
19.20–19.35 Przerwa kawowa
19.35–20.50 Rozmowa Katarzyny Lorenc z Ewą Ewart, Alicją Koleśnik
i Iwoną Kossmann
20.50–22.30 Networking

PATRONAT MEDIALNY:

GAZETA BCC
Business Centre Club ℓ Plac Żelaznej Bramy 10 ℓ 00-136 Warszawa ℓ +48 22 582 61 01 ℓ biuro@bcc.org.pl ℓ www.bcc.org.pl

Nasza misja

Wzmacniamy zaufanie i kapitał społeczny
inspirując, edukując i wspierając kobiety
Business Centre Club wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członkiń uruchamia program BCC Woman: Kobiety inspirują, w ramach
którego planowany jest cykl spotkań i warsztatów realizowanych w partnerstwie z Fundacją „Kobiety inspirują”.
Mamy świadomość roli kobiet w XXI wieku, ich potencjału i siły, rosnącego wpływu na otaczającą rzeczywistość gospodarczą i polityczną.
Tworzymy szczególną przestrzeń aby wzmacniać poczucie wartości, potrzebę samorozwoju i wzajemnego wspierania się kobiet, wynikającą
z indywidualnej potrzeby każdej z nas - mówią inicjatorki programu Anna Potocka-Domin (wiceprezeska BCC) oraz Małgorzata Kwapulińska
(prezeska Fundacji „Kobiety inspirują”).
Program BCC Woman: Kobiety inspirują dedykowany jest aktywnym zawodowo kobietom otwartym na wiedzę, poszukującym motywacji
oraz inspiracji oraz tym kobietom biznesu, które dzieląc się swoim doświadczeniem chcą uczestniczyć w diagnozowaniu problemów kobiet
w środowisku pracy, inicjowaniu zmian oraz opracowywaniu kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.

Program zakłada m.in.:
⚫⚫ identyfikację realnych barier utrudniających działanie kobiet w codziennym życiu i w biznesie,
⚫⚫ diagnozowanie przyczyn powstawania problemów utrudniających kobietom działanie na rynku pracy i rozwój kariery,
⚫⚫ wskazywanie rozwiązań problemów związanych z aktywizacją zawodową kobiet,
⚫⚫ kreowanie koniecznych zmian w prawie dostosowujących rynek pracy do kompetencji przyszłości.

Celem Fundacji „Kobiety inspirują” jest wspieranie i aktywizacja zawodowa kobiet będących w procesie zmiany – przy wejściu lub powrocie na
rynek pracy, w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, przy próbie godzenia różnych życiowych ról. Fundacja stawia na indywidualną, a zarazem
kompleksową pomoc realizowaną dzięki zaangażowaniu ekspertek i ekspertów z zakresu wszystkich sfer życia interesujących kobiety (m.in.
psychologia, prawo pracy, komunikacja, wystąpienia publiczne, zdrowie, edukacja, kultura, sztuka itd.). Członkinie BCC - kobiety sukcesu,
mogą i chcą podzielić się z innymi kobietami swoją wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, wierzą w siłę kobiet i możliwość dokonywania
zmian stając się naturalnymi mentorkami dla kobiet – beneficjentek Fundacji „Kobiety inspirują”.

Zapraszamy na www.bcc.org.pl/o-bcc/bcc-woman/ oraz bccwoman@bcc.org.pl
l Anna Potocka-Domin, wiceprezeska BCC l Małgorzata Kwapulińska, prezeska Fundacji „Kobiety inspirują”,
l Agnieszka Kobylańska, wiceprezeska Fundacji „Kobiety inspirują” l Justyna Rahm-Retka, wiceprezeska Fundacji „Kobiety inspirują”

DZIĘKUJEMY NASZYM PARTNEROM:

AU T OR SK IE S T UDIO P R O J E KT O W E

G R A F I K

*

Uczestnictwo w spotkaniu jest potwierdzeniem wyrażenia przez Panią / Pana zgody na utrwalenie Pani / Pana wizerunku i na wykorzystanie go przez jego organizatora tj. Business Centre Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa (w formie nagrania, fotorelacji lub sprawozdania ze spotkania w publikacjach organizatora, w tym elektronicznych) w celu promocji działalności
Business Centre Club.

