Tisková zpráva

Principy, podle kterých podnikají moudré ženy
Praha, 12. listopadu 2015 – Principy moudrého podnikání je název workshopu pro ženy působící ve
veřejném prostoru. Workshop, který se konal dnes 12. listopadu 2015 vedla podnikatelka, koučka,
konzultantka a iniciátorka projektů Moudré podnikání žen, Učíme se příběhy Lenka Papadakisová. Akci
uspořádala v rámci projektu Spektrum rozvoje žen organizace Spiralis. Díky podpoře Nadace OSF
registrovaní měli vstup zdarma.
„Smysluplné podnikání je tématem, které ve společnosti stále více rezonuje. Ženy v sobě mají velkou
potřebu podnikat. Často jim primárně nejde o zisk, ale o blaho společnosti. Pokud hned nevydělávají,
berou to jako svoji prohru. Ocenit vlastní přirozenou energii a zasadit ji do nových kontextů - to ve
Spiralis učíme ženy už několik sezón a proto nás těší spolupráce s iniciativou Moudré podnikání žen,“ říká
ředitelka Spiralis Jolana Turnerová a doplňuje ji Lenka Papadakisová: “Principy moudrého podnikání jsou
odkrytím nového obzoru. Jsou novým pohledem na podnikání. Přináší šanci na změnu. Kdo by netoužil
být profesně aktivní v souladu sama se sebou, konat hlavou a srdcem k užitku svému, druhých i
společnosti?“
Lektorka Lenka se spolu s účastnicemi zaměřila na fungování principu trojjedinosti v profesních
aktivitách i v osobním životě v souvislosti s následujícími tématy: HODNOTA – co mi jde lehce, s radostí,
dává mi smysl; SOULAD mezi - myslí, srdcem a tělem; UŽITEK vzájemný - můj, skupiny, pro vyšší záměr;
SVOBODA je - důvěra, odpovědnost a vliv.
Pod jejím vedením ženy sdílely prožitky v kruhu s využitím principů otevřené komunikace. Při řešení
témat a otázek se hojně využívá skupinové moudrosti a zpětné vazby skupiny. Fokus byl zaměřen na
zdroje všeho druhu (lidské, finanční, energie atd.), já a projekt (moje role, postavení, vztah).
V rámci projektu Spektrum rozvoje žen je Lenka Papadakisová odbornou garantkou tematické skupiny
Podnikatelské kompetence a podnikavost žen obecně, přichází se znovuobjevenou metodou moudrého
podnikání. Díky ní ženy proměňují své podnikatelské touhy ve skutečnost, když se stanou součástí
učícího se kruhu. Vzniká tak kruh žen angažujících se ve veřejně prospěšných aktivitách, žen sdílejících
své úspěchy i prohry, obavy i radosti, žen měnících svět.
Cílem projektu Spektrum rozvoje žen je ženám poskytnout příležitost získat nejen znalosti, ale také je
vzájemně propojit a nabídnout prostor k rozvoji spolupráce a posilování žen a organizací, ve kterých
působí.
Spiralis připravil pro ženy a muže, které jejich rozvoj podporují celkem pět workshopů a zážitkovou
konferenci.
Více informací o projektu naleznete na webu projektu: spektrumrozvojezen.weebly.com a na
facebookovém profilu www.facebook.com/SpektrumRozvojeZen
Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis-os.cz, www.spiralis.cz

Vzdělávací a poradenská nezisková organizace Spiralis je tvůrcem a partnerem společensky
prospěšných aktivit od roku 1999. Rozvíjí projekty neziskových organizací, jednotlivců a firem a
podporuje zapojení znevýhodněných osob do společnosti.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
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