SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY ROZWOJU W ŁOMIANKACH
w ramach ogólnopolskiego programu „Sukces TO JA”
JAKI JEST CEL PROGRAMU?
„Sukces TO JA” to największy ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności
zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch obszarach, kluczowych dla aktywizacji zawodowej kobiet, tj.
poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji.
Program dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub
zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą
bądź start-up. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Program realizowany jest przez Fundację
Sukcesu Pisanego Szminką przy wsparciu Fundacji Coca-Cola w Atlancie. „Sukces TO JA” otrzymał
Honorowy Patronat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

JAKI DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ W RAMACH PROGRAMU?
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CZYM SĄ SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY ROZWOJU?

Spotkania lokalnej grupy rozwoju odbywają się co 4 tygodnie.. Tematyka spotkań jest dostosowana
do lokalnych potrzeb uczestniczek oraz możliwości, które niesie za sobą specyfika danego regionu.
Liczne prelekcje, warsztaty oraz moderowane dyskusje wzbogacają wiedzę i rozwijają kompetencje
uczestniczek. Umożliwiają im nie tylko wymianę doświadczeń oraz odnajdywanie inspiracji, ale także
pokazują im również ich mocne strony, co może stać się motorem do założenia firmy, podjęcia
wymarzonej posady, czy realizacji dawno odkładanej pasji.

KTO PROWADZI SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY ROZWOJU W ŁOMIANKACH?
Martyna Guba – Ambasadorka programu Sukces TO JA. Wulkan energii,
optymistka i wizjonerka. Zawodowo certyfikowany coach, mentor,
konsultant biznesowy i trener metody Points Of You®. Bizneswoman, z
wykształcenia logistyk i projektant wnętrz.
Ambasadorki programu „Sukces TO JA” to kobiety biznesu z dużym
doświadczeniem zawodowym, których misją jest wspieranie innych
kobiet w odnajdywaniu własnej ścieżki kariery. Zostały przeszkolone
przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką m.in. z efektywnych narzędzi
mentoringu, solution focused brief method czy wystąpień publicznych.
KOLEJNE SPOTKANIE LOKALNEJ GRUPY ROZWOJU W ŁOMIANKACH odbędzie się 18 KWIETNIA.

ORGANIZATOR PROGRAMU

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest pierwszą i największą społecznością kobiet
przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej
wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania
odważnych działań i spełniania marzeń. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest także
organizatorem konkursu Bizneswoman Roku.
Współzałożycielkami fundacji są: Olga Kozierowska oraz Olga Zarachowicz.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl

