Tisková zpráva

Žena jako tvůrkyně veřejně prospěšných aktivit
Praha, 5. října 2015 – Tvůrkyně svého příběhu je název aktivizačního workshopu a mediálního tréninku
pro ženy působící ve veřejném prostoru. Celodenní workshop, který se koná 16. října 2015 v Praze
v prostorách Marianea na Vinohradech vede novinářka a aktivistka Kateřina Jonášová a Olga
Shiroboková, koordinátorka sítě sociálních hybatelů Ashoka, Střední Evropa. Akci pořádá v rámci
projektu Spektrum rozvoje žen organizace Spiralis. Díky podpoře Nadace OSF je vstup pro registrované
zdarma.
„Schopnost tvořit a sdílet příběh svůj a příběh svého projektu se stává jednou ze zásadních dovedností.
Nenechme za sebe mluvit ostatní! Hlídejme si, co o nás najde největší
detektiv dneška, Google,“ vyzývá lektorka kurzu a spoluautorka projektu Učíme se příběhy Kateřina
Jonášová. Workshop má pomoci především ženám, které se věnují veřejně prospěšným aktivitám.
Ženám, které působí v neziskovém sektoru a pro společnost dělají mnoho dobrého a často potřebují
složitá témata formulovat jednoduše a sdílet se širokou veřejností. Ženy získají znalosti v oblasti
vyprávění příběhů, tzv. storytellingu.
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 tematických workshopů a
zážitkovou konferenci. Zájemkyně si rozšíří vědomosti například z těchto oblastí: koučingu, mentoringu,
leadershipu, vědomého a sociálního podnikání a dalších oblastí.

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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