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14.02.2017 - Czas na Kobiety 2017 - konferencja w
Wałbrzychu (25 lutego 2017r.)

Szanowne Panie,

już za kilkanaście dni (25 lutego) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "CZAS NA KOBIETY"!

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. I – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza 

gospodarcza sytuacja w kraju. A więc, Kobiety, aktywizujemy się! To jest nasz czas! Pomożemy Wam odnaleźć się 

i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa 

w Polsce – realizuje ogólnopolski projekt skierowany właśnie do Was. W ciągu roku organizujemy dziesięć konferencji –

w Gdyni, Krakowie, Pyrzycach w woj. zachodniopomorskim, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Wałbrzychu, 

Katowicach i w Warszawie – podczas których dajemy Wam wiedzę na temat Waszych praw i możliwości, a także narzędzia,

które pomogą Wam znaleźć pracę, poprawić jej jakość, założyć własną firmę.

Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie.

KOBIETY, jeśli jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat

 Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone 

wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla
Was też organizujemy 

nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, W WAŁBRZYCHU, i rejestrujcie się!

Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

DATA I LOKALIZACJA NAJBLIŻSZEJ KONFERENCJI:

25 LUTEGO 2017, SOBOTA, WAŁBRZYCH, PARK WIELOKULTUROWY STARA KOPALNIA,
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 29

9:00 - 9:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Rejestracja uczestniczek - Kobiecy networking

10:00

Otwarcie - Dorota Warakomska,Elżbieta Polewska

Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność - Dorota Warakomska

Korzyści z obecności kobiet w gospodarce - dr Ewa Rumińska-Zimny

Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - Marzena Radochońska, Magdalena Victor

Bariery, wyzwania i dobre praktyki - Szukamy rozwiązań (dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; udział - m.in.
Małgorzata Beślerzewska, Estera Grabarczyk, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, Sylwia Petryna, Daniela Sprytula, Grażyna

Urbańska, Agata Zborowska

Temat: dobre praktyki z przedstawicielkami władz samorządowych,
urzędów pracy, przedsiębiorczyń, związków zawodowych 

i kobiet z inicjatywą.
Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! - Podsumowanie części plenarnej

13:00
Przerwa lunchowa

13:30 - 15.00

WARSZTATY cz. 1 (jeden do wyboru)

– Firma - instrukcja obsługi

(Agata Zborowska)

– Samorealizacja i działanie z entuzjazmem
   (Barbara Żurakowska)

– Druga strona lustra - mój potencjał
   (Mariola Fanselow)

15.00-15.15 PRZERWA KAWOWA

15:15-16.45

WARSZTATY cz. 2 (jeden do wyboru)

– Firma – instrukcja obsługi

(Sylwia Petryna)

– Samorealizacja i działanie z entuzjazmem
   (Barbara Żurakowska)



– Druga strona lustra - mój potencjał
   (Mariola Fanselow)

16:45

PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć!
(Dorota Warakomska, Elżbieta Polewska, Ewa Rumińska-Zimny)

CZAS NA KOBIETY
Moja praca, mój wybór!

KORZYŚCI - BARIERY - WYZWANIA

25 LUTEGO 2017, GODZ. 10.00-17.00

PARK WIELOKULTUROWY STARA KOPALNIA, UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 29, WAŁBRZYCH

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/inicjatywy/czas_na_kobiety/walbrzych_-_rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Partner programu:

Patronat honorowy  - Prezydent Miasta Wałbrzycha

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/inicjatywy/czas_na_kobiety/wroclaw

Kliknij, aby się wypisać http://mail.sofresh-email.pl/rp/hof14amj9e/m7yztgkefp/
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