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O nas
W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi… tak to się dzieje. Kobiety jeżdżą na duże eventy, spotykają się, szkolą, współpracują…a u nas?
Często to słyszałyśmy, dlatego powołaliśmy do życia Fundację Boskie Karkonoskie. Pragnęłyśmy uzupełnić lukę na regionalnym rynku. Utworzyć
miejsce pierwszego kontaktu dla kobiet chcących wzmocnić swoją aktywność zawodową, niezależność, kompetencje, zdrowie, świadomość społeczną, a także uzyskać wsparcie merytoryczne w prowadzeniu i rozwoju
biznesu. Dzięki dzieleniu się doświadczeniem, doskonaleniu umiejętności,
i poznawaniu i wzajemnej motywacji mamy realny wspływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Bez wielkomiejskich kompleksów. W końcu jesteśmy boskie. Boskie Karkonoskie.

Co robimy?
Każda z nas jest inna. Każda z nas ma swoje potrzeby intelektualne, emocjonalne, funkcjonalne. W zależności od statusu materialnego, społecznego
i wieku oferowane przez Fundację usługi są zróżnicowane, dostosowane tak,
byście na każdym etapie życia znalazły coś dla siebie.
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Firmy,
organizacje ,
samorządy
Mikro, małe i średnie firmy, organizacje wspierające przedsiębiorczość, szkoły, placówki kulturalne i edukacyjne, samorządy, inne stowarzyszenia i fundacje realizujące podobne cele statutowe – jesteśmy otwarte na współpracę
z Wami. Kochamy Karkonosze, Góry Izerskie i jesteśmy dumne z tego skąd
pochodzimy. Dlatego promujemy region, produkty lokalne, popularyzujemy aktywną turystykę, rekreację i sport, jako elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

MŁODE BOSKIE
przed 20-tką
Chcemy pomóc Wam wejść na rynek pracy. Pomóc wybrać ścieżkę zawodową, w której w pełni wykorzystacie swój potencjał i naturalne umiejętności.
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Współpraca z biznesem
Współpraca z nami to możliwość uczestnictwa w wyjątkowych projektach
Fundacji w ramach działań CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)
Państwa firmy oraz możliwość korzystania z potencjału naszej marki.

BOSKIE
po 20-tce
a Szkolimy z zakresu komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania finansami i innych kompetencji miękkich i twardych niezbędnych w rozwoju zawodowym i osobistym.
a Doradzamy w kwestiach związanych z otworzeniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Od spraw związanych z formalnościami,
przez marketing, sprzedaż, księgowość, kadry, prawo i strategie rozwojowe.
a Wspieramy w powrocie na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i innych perturbacjach życiowych. Zapobiegamy wykluczeniu
społecznemu, integracji społecznej oraz tworzeniu miejsc pracy.
a Integrujemy lokalne środowiska kobiet, promujemy kobiecą przedsiębiorczość, niezależność zawodową i współpracę.

2

Zostań partnerem
Przygotowujemy do łagodnego przejścia w stan spoczynku zawodowego,
by emerytura była początkiem nowej, aktywnej przygody.
Jeśli potrzebujecie Państwo:
a organizacji szkoleń,
a wsparcia mentorskiego dla pracowników,
a organizacji eventów dedykowanych pracownikom
lub gościom hotelowym,
a potrzebujące partnera w realizacji projektów, konsultacji
w sprawie projektowania usług dla tej samej grupy docelowej
Zapraszamy do współpracy.
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Nasze projekty

W odróżnieniu od istniejących
w regionie klubów biznesu spotkania
odbywają się wyłącznie dla kobiet.
Pozyskanie kontaktów, zaciśnięcie relacji
między lokalnymi firmami,
a w konsekwencji współpraca to
cel kawek biznesowych.
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To największy event organizowany przez
Fundację. Jedno z niewielu wydarzeń
w regionie o charakterze biznesowym, adresowanych wyłącznie do kobiet,
łączące kilka modułów: szkolenia,
warsztaty, panele dyskusyjne i networking.
Boskie Konferencje są platformą
do wymiany doświadczeń, wiedzy
i wsparcia w szerokim gronie.
To wyjątkowy dzień o dużym natężeniu
boskiej, kobiecej energii.

Dla kobiet, które chcą rozwijać własny
biznes, potrzebują wsparcia w zakładaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej,
promowania produktów i usług,
rozwoju osobistego.
Pierwsze konsultacje, rozpoznające
potrzebę i kierunek dalszych działań są
bezpłatne. Kolejne kroki zainteresowane
Klientki podejmują pod okiem specjalistów
z danej branży w systemie B2B.
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Warsztaty manualne są doskonałym
uzupełnieniem pozostałych działań.
Wszystkie planowane wydarzenia związane
są z ekologią, wykorzystaniem naturalnych
regionalnych materiałów, upcyclingiem,
nauką nowych umiejętności, dzięki
którym rynek produktu lokalnego
może się poszerzyć.
Dla kobiet, które chcą nabyć nowych
umiejętności, nauczyć się wykorzystywać
surowce naturalne i materiały ekologiczne
do tworzenia dekoracji, zdobień czy
przedmiotów codziennego użytku.
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu.

Nasze projekty

Warsztaty odbywają się w małych grupach
(do 15 osób). Czas trwania wynosi od 6 do
10 godzin. Tematyka związana jest nie tylko
z poszerzaniem kompetencji zawodowych,
lecz także życiowych. Pozwalają nie tylko
na poznanie omawianego zagadnienia,
ale także na zdobycie narzędzi do
doskonalenia umiejętności. Warsztaty
odbywają się raz w miesiącu. Tematyka
kolejnych uzależniona będzie od potrzeb
naszych Klientek.
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Promując zasadę dawania drugiego
życia przedmiotom nieużywanym,
organizujemy wymianę odzieży,
książek czy zabawek.
Po co mamy kupować nowe?
Wymieńmy się, przeróbmy. Dbanie
o planetę zaczyna się
od małych kroczków.
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Wychodzimy z założenia,
że rozwój intelektualny i osobowy
musi iść w parze z dbałością o zdrowie.
Wspólne uprawianie aktywności wpływa
zbawiennie na nasz stan zdrowia,
integruje i zmusza do systematyczności.
Wspólne wyprawy w góry, kije, rowery,
bieganie, pływanie, narty biegowe
i rozciąganie.

Oferta szkoleń stałych
Rozwój osobisty to podstawa sukcesu – zwłaszcza współcześnie, na dynamicznie zmieniającym się
rynku pracy wymagającym stałego poszerzania zakresu swoich umiejętności. Urozmaicając swoje
kwalifikacje, często skupiamy się na umiejętnościach twardych. Niewątpliwie są one niezwykle ważne
przy kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej, zwiększając konkurencyjność na rynku pracy i będąc
częścią określonej, czasami bardzo wąskiej specjalizacji.
Nie należy zapominać jednak o umiejętnościach miękkich, które sprawiają, że znacznie łatwiej nam
osiągać wyznaczone cele. Szkolenia miękkie, które prowadzimy, pozwalają je kształtować. Nasze
sesje nie tylko przecierają uczestnikom drogę do samorozwoju, ale również umożliwiają im zidentyfikowanie i wyeliminowanie mechanizmów, utrudniającym osiąganie celów. Dzięki temu biznes czy
kariera uczestników warsztatów rozkwita, a jakość życia zdecydowanie wzrasta.
Forma: Szkolenie warsztatowe, połączenie części wykładowych z typowo warsztatowymi, gdzie będziemy robić ćwiczenia i pracować w niewielkich grupach. Będzie też czas na pytania i odpowiedzi.

5

www.boskiekarkonoskie.org

Warsztaty
z kreatywnego
myślenia

Doradztwo
rozwojowe/
zawodowe

Metody szybkiego
uczenia się ,
zapamiętywania

Kluczowe kompetencje w czasach zmian, zawirowań
i ogólnej niepewności. Jak wspierać kreatywność zespołową, jak zwiększać efektywność spotkań grupowych
i jak generować pomysły by radzić sobie z celami z którymi zmaga się zespół/organizacja. Krótko mówiąc sprawimy, że zespoły będą miały więcej dobrych, świeżych
i nadających się wdrożenia pomysłów.

Praca, która jest źródłem frustracji, która nie pozwala się
realizować i rozwijać, to nie praca. Dlatego przy wyborze
zawodu nie należy się kierować zarobkami, presją
otoczenia czy prestiżem, a wybierać ścieżkę zgodną
z charakterem, pasją, osobowością i predyspozycjami.
Na szczęście nigdy nie jest za wcześnie ani za późno,
by znaleźć swoją zawodową drogę. Trzeba tylko trochę
odwagi i kilku narzędzi, które pomogą naprowadzić
nas na właściwą ścieżkę.

Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak
umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej
uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu
większość materiału zapomina. Badania potwierdzają,
że adekwatnie dobrana metoda wspomagająca proces
gromadzenia i przechowywania wiedzy, może przyczynić
się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia
czasu nauki od 2 do 3 razy.

POTRZEBA: brak umiejętności generowania nowych
pomysłów na produkty, usługi, komunikację, zastój
kreatywnego myślenia przy pisaniu prac dyplomowych
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach,
kobiety bierne zawodowo, businesswoman,
przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją.
CZAS TRWANIA: 5 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy

POTRZEBA: brak planów zawodowych, brak
perspektyw, brak widoków na pracę w swoim regionie,
wypalenie zawodowe, nieznajomość zasobów
wewnętrznych i kompetencji, brak wiedzy na temat
możliwości zakładania i rozwijania firmy.
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety bierne zawodowo, businesswoman,
kobiety aktywne zawodowo na etatach które myślą
o założeniu firmy lub zmianie zawodu.
CZAS TRWANIA: 5 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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POTRZEBA: brak efektywności w nauce, kłopoty
z tempem czytania i rozumienia, problemy
z koncentracją
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety bierne zawodowo, businesswoman,
kobiety aktywne zawodowo na etatach które myślą
o założeniu firmy lub zmianie zawodu.
CZAS TRWANIA:
LICZBA OSÓB:
CENA: uzależniona od wielkości grupy

Podejmowanie
życiowych
decyzji

Negocjacje
i mediacje

Zarządzanie stresem
i emocjami

Zdolność dokonywania wyborów jest jedną z kluczowych
życiowych umiejętności. Wybór szkoły, drogi zawodowej,
czy partnera to tylko niektóre dylematy, przed którymi
większość z nas staje przynajmniej raz w życiu. Choć
wybory te nie należą do łatwych, w końcu decydujemy
się na jedną z możliwych opcji, by w efekcie przejść do
następnego etapu: realizacji podjętej decyzji. W przeszłości szybka ocena sytuacji, wyboru najlepszej z możliwych
opcji gwarantowała nam przetrwanie. Dziś warunkuje
zadowolenie z życia.

Przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub
rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji
i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji
społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy
lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

Dla osób, które chcą ponownie poczuć zaangażowanie
i efektywność działania w swojej pracy, obniżyć poziom
stresu i otworzyć się na nowe możliwości i rozwiązania.
Dla osób zainteresowanych poznaniem nowych narzędzi
i podejść, które pomogą radzić sobie w trudnych
relacjach z klientami, współpracownikami, podwładnymi.
W końcu dla osób, które chcą być wzmocnić
kompetencje lidera i zintegrować je ze swoim życiem
zawodowym i osobistym.

POTRZEBA: brak umiejętności wyboru szkoły, studiów,
ścieżki zawodowej. Dylematy związane ze zmiana pracy,
zmiany ścieżki kariery. Potrzeba dokonania ważnych
wyborów, decyzji w życiu prywatnym.

DLA KOGO?

DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją.

POTRZEBA: poznanie technik i metod prowadzenia
skutecznych negocjacji i mediacji zarówno w życiu
codziennym jaki i zawodowym

Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy

CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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POTRZEBA: poznanie technik i metod poprawiających
samopoczucie, uważność i przybliżających do życia
w większej harmonii. Obniżenie poziomu stresu na
poziomie kierowniczym, pracownika, oraz w życiu
rodzinnym. Poznanie sposobów walki ze stresem w
zależności od typu osobowości.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją.
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-18
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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Efektywna
komunikacja

Rozwiązywanie
konfliktów

Delegowanie
obowiązków

Tu celem jest rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikowania w biznesie. A zatem wzrost efektywności
komunikacyjnej, poznanie efektywnych technik w zakresie słuchania, uzyskiwania i przekazywania informacji,
pozyskanie umiejętności rozpoznania typów komunikacyjnych i odpowiednie dostosowanie się oraz zmiana
nieodpowiednich nawyków w komunikowaniu się.

Dla osób, które chcę rozwinąć kompetencje w zakresie
zarządzania sytuacjami konfliktowymi oraz znaleźć
sposoby zapobiegania konfliktom. Podczas szkoleń
poznanie specyfikę konfliktów w pracy, ich pochodzenie
i źródła. Uświadomicie sobie rolę i odpowiedzialność
lidera zespołu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej.
Rozwiniecie także umiejętności diagnozy konfliktów,
przećwiczycie metody efektywnej komunikacji
pomiędzy członkami zespołu, metody konstruktywnego
przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych.

W trakcie warsztatów dowiesz się, jak realizować cele
poprzez swój zespół tak, by nie wpadać ani w pułapkę
mikronadzoru, ani utraty kontroli. Poznasz przepis na
delegowanie, które rozwija inicjatywę i efektywność
pracowników w bardzo praktyczny sposób.
Przećwiczysz w grupie delegowanie trudnych
projektów na zasadzie wspólnej korzyści oraz sposoby
interweniowania, kiedy efektywność pracy spada.

POTRZEBA: poprawa komunikacji w zespole jak
i w życiu codziennym. Chęć poznania sposobów
komunikowania się różnych typów osobowości.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-18
CENA: uzależniona od wielkości grupy

POTRZEBA: Konieczność zażegnania konfliktów w
zespole. Budowanie poczucia wspólnego celu. Potrzeba
zdiagnozowania przyczyn i źródeł konfliktów. Skuteczne
techniki zażegnywania sytuacji kryzysowych w zespole i
życiu rodzinnym. Poznanie różnych modeli komunikacji.
Ustalanie norm i zasad współpracy.
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-18
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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POTRZEBA: poznanie zalet i technik delegowania.
Kontraktowanie zadań, motywowanie
do efektywnej pracy.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją.
CZAS TRWANIA: 5 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy

Role w zespole

Projektowanie usług
i produktów metodą
Desig Thinking

Coaching
indywidualny

Warsztat ma rozwinąć u uczestników kompetencje
zespołowe związane z ich postawami, podejściem do
współpracy w grupie, gotowością do udzielania wsparcia
i proszenia o wsparcie. Zajęcia opierają się głównie na facylitacji pracy uczestników, doświadczeniach pozwalających na autodiagnozę zespołu, wypracowanie kierunków
doskonalenia, analizę wyzwań i dysfunkcji oraz potencjału zespołowego. Poprzez wspólne działania uczestnicy
wypracują poczucie zespołowości i tożsamości oraz
najlepsze praktyki pracy z klientami.

Jakie korzyści osiągają firmy i instytucje korzystające
z warsztatów metodą design thinking?

Coaching, według najwyższych standardów ICF, którego
zasadami kieruję się w mojej pracy, jest partnerską
relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak
najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do
osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coach towarzyszy
klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient
jest, do punktu w którym chce być.
Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań –
sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić.
Coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających,
skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi
w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w
precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.
Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych
narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do
wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta.
Wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów.
Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go
w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również
w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości.

POTRZEBA: poznanie swojej roli zawodowej oraz
współpracowników. Skuteczne wykorzystywanie swoich
mocnych stron i wypracowanie plany działania w rozwoju umiejętności. Zrozumienie sposobu działania innych
osób a tym samym lepsza współpraca w zespole.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy

Design thinking jest procesem rozwiązywania
problemów za pośrednictwem metod zaczerpniętymi
z branży kreatywnej. Jej podstawą jest głębokie
zrozumienie potrzeb przyszłego bądź teraźniejszego
klienta. Następnym krokiem jest diagnoza sytuacji
i dobre sformułowanie problemu. Umożliwia to
generowanie innowacyjnych rozwiązań, a następnie
prototypowanie i testowanie. W procesie design thinking
możemy cały czas udoskonalać produkt lub usługę.
Z wykorzystaniem tej metody można stworzyć
zaangażowany zespół, związany z firmą i produktami.
Korzystają z niej między innymi takie firmy jak Ikea,
Volkswagen czy Samsung.
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: w zależności od potrzeby zamawiającego od 4 godzin do kilku miesięcy
LICZBA OSÓB: do ustalenia z zamawiającym
CENA: uzależniona od wielkości grupy

POTRZEBA: potrzeba zmiany w życiudo
efektywnej pracy.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją.
CZAS TRWANIA: w zależności od potrzeb klienta
1-10 sesji długości 45-75 minut
LICZBA OSÓB: indywidualnie
CENA: uzależniona od kontraktu z klientem
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Pewność siebie
i wzmacnianie
potencjału
Uczestnicy wzmocnią swoją pewność siebie, poznają
techniki umożliwiające budowanie poczucia własnej
wartości, nauczą się docierać i wykorzystywać swoje
wewnętrzne zasoby. Poznają wiele technik mentalnych,
zwiększą swój potencjał, wyznaczą cele, wytyczą drogę
do realizacji swojej mapy marzeń.
Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia
będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych
grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych
poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.
POTRZEBA: zdobycie pewności w życiu
codziennym i zawodowym.
DLA KOGO?
Kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne
zawodowo, businesswoman, przedstawiciele instytucji
współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: 6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-20
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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Teambuilding
Postaw na gry i wyzwania, dzięki której zbudujesz i
zintegrujesz niezawodny zespół ludzi pełnych pasji i
zaangażowania. Działanie pod postacią “nauki poprzez
zabawę” znane jest od wielu lat. Jego słuszności
dowodzą również najnowsze badania – potwierdzające,
że zabawa jest bardzo skuteczną formą kształtowania
pożądanych postaw oraz wysokiego poziomu motywacji
– zarówno młodszych, jak i nieco starszych osób. Zabawa,
definiowana również jako integracja, sprawdza się
doskonale zwłaszcza w organizacjach. Stosowane w
niej gry terenowe, zadania konstrukcyjne czy realizacja
nietypowych projektów, wspierają umacnianie
tożsamości zespołowej, uczą akceptacji i tolerancji
oraz udowadniają, że razem “można lepiej i więcej. A Ty
chcesz stworzyć zespół zmotywowanych i skutecznych
ludzi, którzy lubią i wiedzą, jak ze sobą współpracować?
POTRZEBA:poprawa relacji w zespole, docenienie
różnych ról pełnionych w zespole, integracja.
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją
CZAS TRWANIA: : 2-6 godzin
LICZBA OSÓB: 8-100
CENA: uzależniona od wielkości grupy
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Usługi Certyfikowanego
konsultanta DISC 3D
Badanie Kompetencji DISC i DISC 3D, bardzo czułego
narzędzia diagnozy kompetencji, łączącego w sobie
analizy stylu komunikacji, poziomu decyzyjności,
poziomu analitycznego myślenia, reakcji na zmianę,
odporności na stras, organizacji pracy, wartości dla
zespołu i obszary rozwoju. Głębsza analiza przynosi
informację o preferowanych rolach w zespole,
wartościach stojących za decyzjami i wewnętrzna
motywację. Pomoc przy rekrutacji właściwego nowego
członka zespołu bądź właściwego przygotowania
zakresów obowiązków w firmie.
Przygotowanie pełnych indywidualnych raportów, ich
analiza z przygotowaniem planu rozwoju osobistego
bądź zespołu.
POTRZEBA: rekrutacja nowych pracowników, zmiana
zakresów obowiązków, poznanie własnych kompetencji
DLA KOGO?
Młodzież, kobiety aktywne zawodowo na etatach, kobiety bierne zawodowo, businesswoman, przedstawiciele
instytucji współpracujących z Fundacją
konsultacje indywidualne bądź grupowe
CENA: Uzależniona od rodzaju badań i ilości osób.

biuro@boskiekarkonoskie.org
+48 691 973 217
Fundacja BOSKIE KARKONOSKIE
Willowa 5, 59-850 Świeradów-Zdrój
NIP: 6131585406
KRS: 0000873609
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