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Od Redakcji

Drogie Panie. Z wielką radością oddaję w Wasze
ręce I Numer Magazynu dla Kobiet Przedsiębiorczych
Z Sukcesem Ci do Twarzy – Networking Kobiet! Jest
to magazyn rozwojowo-networkingowy tworzony przez
kobiety dla kobiet, które poszukują nowych możliwości
zawodowych i inspiracji, chcą realizować swoje pomysły
i marzenia, osiągać cele, świadomie budować swoją markę
oraz zdobywać nowe kontakty i rekomendacje.
Magazyn ten stanowi uzupełnienie cyklicznych
spotkań

dla

kobiet,

podczas

których

poznajemy

się, uczymy, prezentujemy swoje firmy, projekty, osiągnięcia, a także w miłej atmosferze
spędzamy czas. Za nami już zrealizowane cztery (I – 15.10.2015; II – 4.12.2015;
III – 29.01.2016; IV – 1.04.2016) takie spotkania, w których każdorazowo bierze udział
ponad czterdzieści Pań w wieku od 20 lat do 50+.
Kobiety pomimo tego, że bardzo często są świetnie wykształcone, kreatywne
i pracowite posiadają duże braki w tzw. „kapitale relacyjnym” polegającym właśnie
na umiejętności budowania i ciągłego odnawiania rozbudowanej sieci kontaktów. Ciągle
wiele z nas uważa, że wystarczy tylko bardzo dobrze wykonywać swoją pracę i nie wypada
prezentować szerszemu gronu odbiorców swoich osiągnięć. Nic bardziej mylnego!:) Dlatego
też, Z Sukcesem Ci do Twarzy - Networking Kobiet to sfera gdzie możemy pracować właśnie
nad tym kapitałem relacyjnym!
Zapraszam do lektury magazynu, do udziału w naszych spotkaniach, do dzielenia
się swoją wiedzą i doświadczeniem jako prelegentki podczas spotkań czy też autorki tekstów
w kolejnym wydaniu magazynu. Z sukcesem nam do twarzy, niezależnie od tego jak każda
z nas go definiuje…

Ewelina Borek
Pomysłodawczyni i Założycielka
Z Sukcesem Ci do twarzy – Networking Kobiet
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Chłopaki nie płaczą, czyli o stereotypach płci
Tekst: Dorota Korczyńska

Stereotypy płci towarzyszą od już od poczęcia. Kiedy rodzice dowiadują się, jakiej
płci dziecko szykuje im się do przyjścia na świat, zaczynają często wizualizować sobie ich
cechy, charakter i oczekiwany sposób bycia. I to zazwyczaj dość stereotypowo – chłopiec
wyrosnąć powinien na silnego, dzielnego i odważnego mężczyznę. Dziewczynka na zaradną,
mądrą i empatyczną kobietę. Ten mityczny podział ról płciowych wyrażany jest
w kolorystyce ubrań (niebieski dla chłopca, różowy dla dziewczynki). Jest on też widoczny
w odniesieniu się do zachowań: dziewczynka ma być grzeczna, chłopiec może być uroczym
rozrabiaką. Dziewczynka może płakać, chłopcu nie wolno się mazgaić. Ile razy słyszymy:
„nie becz jak baba!” albo „siedź grzecznie, dziewczynka nie powinna się tak wiercić”? Ile
razy sami na najniższym dnie oceanu naszej podświadomości negatywnie ocenialiśmy
chłopca jako beksę i mięczaka, albo dziewczynkę jako rozrabiarę i chłopczycę? Jak często
dajemy się wtłoczyć w schemat kupowania lalek wyłącznie dla dziewczyn, a samochodów
i piłek wyłącznie dla chłopaków?
Te stereotypy ciągną się za nami całe życie. Mężczyzna, który umawia się z wieloma
kobietami – ma powodzenie. Kobieta, która robi to samo – jest puszczalska. Nad samotnym
40–latkiem w rodzinie wszyscy kiwają głową ze zrozumieniem. Pewnie nie znalazł jeszcze
tej właściwej dla siebie kobiety. Nie ma problemu – ma czas. 40–letnia singielka to już powód
do dramatu. Przecież bije jej zegar biologiczny! Kiedy zamierza wyjść za mąż i urodzić
dzieci? Egoistka, myśli tylko o sobie! Z nią na pewno musi być coś nie tak, skoro nikt jej nie
chce!
Na polu zawodowym stereotypy płci są jeszcze wyraźniej zarysowane.
O mężczyźnie, który jest przywódczy, niezależny i czasem agresywny w podejmowaniu
decyzji, mówimy, że jest liderem. Takie samo zachowanie u kobiet oceniane jest zazwyczaj
dużo bardziej negatywnie. Kobieta ma być delikatna, współczująca, rozumiejąca
i koncyliacyjna. Jeśli działa według tych samych reguł, co mężczyzna, w najlepszym
przypadku narazi się na łatkę „babochłopa”. Ale stereotypy działają również w drugą stronę –
kobiecie łatwiej wybacza się porażkę niż mężczyźnie. Psychologowie wskazują, że od
mężczyzny na polu zawodowym oczekuje się więcej niż od kobiety. W końcu to on od
czasów jaskiniowców odpowiedzialny był za polowanie i dostarczanie mięsa w rodzinie.
Wygląda zatem na to, że obie strony stoją często na przegranej pozycji.
Z Sukcesem Ci do twarzy
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Czy tak musi być? Nie, jeśli nauczymy się rozpoznawać które z przekazów,
otrzymywanych od naszego otoczenia, są informacjami zwrotnymi, mogącymi nam
się przydać do podejmowania działań czy wprowadzania zmian, a które są właśnie
stereotypami, które chcą nas wtłoczyć w określony schemat i zablokować nasz rozwój
na zawsze. Te ostatnie powinniśmy bez wahania odrzucić. Musimy mieć świadomość,
że spostrzeżenia społeczne zmieniały się z czasem. Kiedyś róż był kolorem typowym
dla mężczyzn – kojarzył się z krwią i walką. Mali chłopcy nosili do pewnego wieku
spódniczki. Kto dzisiaj uznałby to za normalne? Kiedyś to właśnie było normą. Codzienna
praca zawodowa kobiet, wykonywana poza domem, to w dużej mierze efekt przemian
społeczno – gospodarczych oraz konfliktów zbrojnych ostatniego stulecia. Zatem stereotypy
z tym związane są całkiem świeże i łatwe do obalenia.
Nie wolno nam dać się wtłoczyć w schematy i ramy oczekiwań społecznych. Sami
jesteśmy kowalami naszego losu, podejmujemy decyzje, jak poprowadzimy nasze życie.
Stereotypy płci są zaledwie punktem widzenia poszczególnych osób. A ten – jak wszyscy
wiemy – zależy od punktu siedzenia. Tak jak w tej anegdocie, w której jedna pani pyta drugą,
jak układa się jej dzieciom, na co zapytana odpowiada: „A wie pani, sąsiadko? Córka świetnie
trafiła. Ma męża, który dzieli się z nią obowiązkami domowymi, pierze, sprząta, zmywa
naczynia. Dziewczyna ma jak w bajce. Za to syn trafił na straszną heterę – musi w domu prać,
sprzątać i zmywać naczynia. No kto by pomyślał!”.

DOROTA KORCZYŃSKA – Szczecinianka Roku 2012,
Założycielka Stowarzyszenia Rodzice dla Szczecina, Ekspertka
w zakresie środków unijnych, aktywistka społeczna. W swoich
działaniach jestem niezwykle skuteczna i pracowita. Nie ma dla
mnie rzeczy niemożliwych. Moje motto brzmi: Żadnych
wymówek. Działaj społecznie i skutecznie. Zarządzam biurem
ds. EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego, gdzie zawodowo i z pasji zajmuję
się funduszami unijnymi i rozwojem regionalnym. Wcześniej,
w latach 2004 – 2009 pracowałam w Urzędzie Morskim
w Szczecinie, gdzie zajmowałam się tematyką współpracy
międzynarodowej i projektami UE. W latach 2009 – 2013
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie wspierałam
mieszkańców regionu w realizacji projektów dotyczących walki z bezrobociem i rozwoju
przedsiębiorstw. Jestem też Wiceprzewodniczącą Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. W 2012 roku wraz z kolegami założyłam Stowarzyszenie „Rodzice dla
Szczecina”. Od wielu lat aktywnie działam społecznie na rzecz rodziców i oświaty. Na co
dzień wspieram rodziców i pracowników oświaty m.in. poprzez weryfikację i kontrolę działań
władz Szczecina w zakresie oświaty.
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Kobiety i networking
Tekst: Ewelina Borek

Networking… ostatnio bardzo modne słowo i często używane przy okazji różnych
konferencji i spotkań w większym zawodowym gronie. Jak rozumieć to pojęcie?
– Networking to nawiązywanie kontaktów w celach służbowych i rozwoju własnej
kariery. (G.Turniak „Profesjonalny networking”)
– To kontaktowanie ludzi z ludźmi. Łączenie idei z zasobami! (jw.)
– Pomóż innym osiągnąć sukces, a również Ty go osiągniesz.(jw.)
Posiadanie sieci kontaktów jest bardzo ważne przy tworzeniu jakichkolwiek działań
zawodowych, rozwoju naszego biznesu, realizacji projektów. Nie stawiajmy znaku równości
pomiędzy networkingiem a tzw. „układami”. W pierwszym przypadku mówimy wyłącznie
o działaniach profesjonalnych, potrzebnych i wartościowych. Potrzebujemy promocji,
rekomendacji, a i my takich udzielamy innym. Na tym opiera się wzajemność i współpraca,
z której każda ze stron będzie wygraną. Jacek Santorski, psycholog biznesu podkreśla,
że: „Bycie obecnym w tego typu siatkach rzeczywiście ułatwia znalezienie potrzebnych
kontaktów i osób o odpowiednich kwalifikacjach. To naturalne, że w poszukiwaniu zaufanych
współpracowników ludzie posiłkują się znajomymi, którzy mogą im kogoś polecić. Natomiast
zupełnie odmienną sytuacją jest powierzanie komuś stanowiska tylko ze względu
na pokrewieństwo lub bliską znajomość”.
Jednak kobiety pomimo tego, że bardzo często są świetnie wykształcone, kreatywne
i pracowite posiadają duże braki w tzw. „kapitale relacyjnym” polegającym właśnie
na umiejętności budowania i ciągłego odnawiania rozbudowanej sieci kontaktów. Ciągle
wiele z nas uważa, że wystarczy tylko bardzo dobrze wykonywać swoją pracę i nie wypada
prezentować szerszemu gronu odbiorców swoich osiągnięć. Nic bardziej mylnego! Bierz
udział w różnych spotkaniach zawodowych, konferencjach, targach itp. Nawiązuj znajomości,
uważnie słuchaj co inni mają do powiedzenia na temat swojej pracy i szukaj w tym
możliwości dla siebie i również tego, co Ty możesz zaoferować swojemu rozmówcy. Jakie
czekają Cię wtedy korzyści?
– Przede wszystkim zaznaczasz swoją obecność na rynku! Jesteś widoczna
i kojarzona.

Z Sukcesem Ci do twarzy
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– Nawet nie musisz ponosić dużych kosztów na reklamę. Poznane w ten sposób
osoby zapewnią Ci lepsze rekomendacje, co objawi się np. w zwiększeniu zleceń dla Twojej
firmy.
– Jeżeli pracujesz na etacie masz wielką szansę na otrzymanie lepszej dla Ciebie
propozycji. Przecież większość rekrutacji to tzw. rekrutacje ukryte (bez ogłoszeń o naborze)
opierające się na poleceniu danego kandydata.
Jak zacząć budować tę sieć swoich kontaktów?
– Uporządkuj swoje dotychczasowe znajomości: koledzy ze studiów, pracy,
trenerzy/wykładowcy, klienci, partnerzy biznesowi, prywatni znajomi itp.
– W jakiej branży działasz? co Cię interesuje? co chcesz robić? Wybieraj zgodne
z tym konferencje, eventy, szkolenia.
– Zbieraj wizytówki (możesz na nich robić krótkie notki przybliżające Ci tę osobę),
załóż/uaktualniaj swoje profile zawodowe na kontach społecznościowych (np. Golden Line,
Linkedin)
– Uczestnicz w tematycznych grupach na portalach społecznościowych, forach
internetowych.
– Naucz się mówić o tym czym się zajmujesz w max. dwóch zdaniach.
– Słuchaj swoich rozmówców. Szukaj w tym co mówią o swojej pracy powiązań
z tym, co Ty robisz, co chcesz robić, w czym możecie sobie wzajemnie pomóc.
– Przełam się. Jeśli idziesz np. na konferencję nie stój samotnie w kącie,
nie rozmawiaj tylko z osobami Ci już znajomymi. Poznawaj ludzi. Zagadaj o tematyce
konferencji, zapytaj czym się twój rozmówca zajmuje. Wymień się z nim wizytówkami,
numerami telefonów. W ciągu trzech dni od spotkania wyślij maila tej osobie, przypomnij
się, zaproś do grona znajomych na kontach społecznościach. Jeżeli jako kobieta masz opory
przed inicjowaniem rozmowy z obcymi mężczyznami, inicjuj rozmowy z innymi kobietami!
– Tak samo uważnie słuchaj, rozmawiaj kiedy jesteś u fryzjera, kosmetyczki,
na prywatnych imprezach u znajomych.
– Kiedy masz ustalony swój cel zawodowy, przemyśl swoje kontakty pod kątem
tego, która z tych osób i w jaki sposób może Ci pomóc w realizacji tego celu i co Ty masz
do zaoferowania tej osobie.
Wyjdź do ludzi, mów dobrze o sobie i innych, wspieraj innych i sama pozwalaj sobie
pomagać 
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Networking ma swoje początki już w XIX w. w klubach biznesowych angielskich
dżentelmenów, którzy jako pierwsi wiedzieli, że liczy się kogo znasz z towarzystwa i kto może
wyciągnąć po ciebie rękę w dół. Za jego guru uważa się dr. Ivana R. Misnera, który w 1985 r.
założył pierwszą na świecie organizację referencyjną Business Network International (BNI).
Obecnie ma ona przedstawicielstwa (kluby networkingowe) w ponad 40 krajach świata.
Grupy te działają na zasadzie zespołu handlowców, którzy spotykają się w celu wymiany
informacji, kontaktów i rekomendacji (wzajemnych usług, produktów, sprawdzonych
podwykonawców itd.). Oprócz dzielenia się know-how, kluby umożliwiają jego członkom
dostęp do szkoleń, konferencji, warsztatów i targów.
EWELINA BOREK – Pomysłodawczyni i założycielka „Z Sukcesem
Ci do twarzy – Networking Kobiet”, który adresowany jest do kobiet,
które chcą rozwijać swoje umiejętności, pragną realizować swoje cele
i marzenia, osiągać sukcesy, ale jednocześnie oczekują równowagi
między swoim życiem zawodowym, rodzinnym, osobistym. To strefa
networkingowa dla wszystkich kobiet – wspaniała okazja
do zaprezentowania swoich firm, działalności, projektów, budowania
ścieżki swojej kariery i marki osobistej, nawiązania kontaktów oraz
współpracy.
Z Sukcesem Ci do twarzy – Networking Kobiet to cykliczne
spotkania rozwojowo-networkingowe oraz Magazyn dla Kobiet Przedsiębiorczych.
Od ponad 10 lat autorka/współautorka i współrealizatorka projektów rozwojowoszkoleniowych dla kobiet, biznesu i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
współfinansowanych z funduszy europejskich. Project manager, certyfikowany Trener
z zakresu psychologii biznesu, warsztatów aktywizujących osoby zagrożone, Train
the Trainer.
Ostatni mój duży autorski projekt dla kobiet koordynowałam przez 2 lata (budżet na ok.
1 mln zł), który był współfinansowany z POKL pn. „Mama idzie do pracy – program
aktywizacji zawodowej dla kobiet” dla mam z terenu woj. zachodniopomorskiego
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem
dzieci. Moja publikacja naukowa: Program aktywizacji zawodowej dla kobiet w: „Rola
kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu” Uniwersytet Szczeciński
Zeszyty Naukowe Nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 114, Szczecin 2014r.
Popieram dobrą współpracę kobiet i w związku z tym staram się szerzyć, wśród kobiet, sztukę
networkingu oraz budowania marki osobistej. Prywatnie jestem mamą, żoną i po prostu
kobietą ze swoimi planami i marzeniami.

Z Sukcesem Ci do twarzy
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Być kobietą… na rynku pracy w Polsce.
Tekst: Marta Spychalska
LSJ HR Group

Proces poszukiwania i w najlepszym przypadku, otrzymywania pracy bardzo
się zmienił w ostatnich latach. Trwa zdecydowanie dłużej, jest bardziej skomplikowany,
wymaga od osoby poszukującej pracy dużo wysiłku. Konieczność zmiany podejścia
do poszukiwań

pracowników

zauważają

też

pracodawcy,

stosując

coraz

bardziej

skomplikowane metody doboru „talentów” i badania kompetencji, jakie mają wnieść do firmy
potencjalni pracownicy. W ciągu ostatnich lat rekrutacja zmieniła się diametralnie, rynek
pracy staje się też coraz trudniejszy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Warto
więc, stojąc po jednej ze stron, dobrze przygotować się do wejścia w ten dla wielu z nas
tajemniczy świat.

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce
Kobiety i mężczyźni mają w procesie poszukiwania pracy z zasady równe szanse.
W ogłoszeniach rekrutacyjnych nie wolno używać nazw stanowisk nacechowanych płciowo.
Wszędzie gdzie to możliwe, należy stosować nomenklaturę podwójną, np. szukając osoby
na stanowisko księgowe ogłoszenie powinno się tytułować „księgowy/księgowa”, poszukując
fryzjera ogłoszenie tytułujemy „fryzjer/fryzjerka”, podobnie: „asystent/asystentka”. A jednak
w

przeważającej

liczbie

ofert

można

dopatrzeć

się

znamion

dyskryminacji

–

najpopularniejsze oferty: „dyrektor”, „kierownik” czy „przedstawiciel” rzadko występują
w żeńskiej formie. Jak więc te szanse przedstawiają się w rzeczywistości?
Najnowsze badania przeprowadzone prze „THE ECONOMIST”, które dotyczyły
stopnia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, umiejscowiły Polskę na bardzo
wysokim 4 miejscu wśród 27 krajów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju). Najwyżej w rankingu uplasowała się Norwegia, zaraz za nią Szwecja, Finlandia
i właśnie Polska. Ostatnie miejsce zajęła Korea Południowa, przegrywając nieznacznie
z Japonią.
Po głębszej analizie czynników, jakie wpływały na osiągnięty wynik okazuje
się jednak, że w Polsce wcale tak kolorowo nie jest i w najistotniejszych obszarach daleko
nam do krajów skandynawskich. Porównując aktywność zawodową kobiet i mężczyzn
Z Sukcesem Ci do twarzy
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w Polsce, płeć piękna wypada gorzej o kilkanaście punktów procentowych pozostając
zdecydowanie bierniejszą. Na szczęście z roku na rok dysproporcja ta maleje, nie są to jednak
znaczące zmiany. W tym obszarze, zajęliśmy w rankingu dopiero 20 miejsce. W kategorii
badającej udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw uplasowaliśmy się na 14 miejscu.
Obszary, które pozwoliły nam osiągnąć wysokie miejsce w rankingu to np. długi
urlop macierzyński oraz niskie, w porównaniu z innymi krajami, koszty opieki nad dziećmi.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w Polsce jest więcej kobiet (23,8 proc.) posiadających
wykształcenie wyższe niż mężczyzn (18,6 proc.).
Niestety, nie przekłada się to na liczbę osób bezrobotnych wśród obu płci. Według
dostępnych danych w końcu drugiego kwartału 2014 roku stopa bezrobocia wśród kobiet
wynosiła 9,7 proc., podczas gdy stopa bezrobocia wśród mężczyzn była o 1 punkt procentowy
niższa.
Biorąc pod uwagę badania Diagnozy Społecznej z 2013 roku średni dochód osobisty
deklarowany przez kobiety był o około jedną czwartą niższy od dochodów mężczyzn.
Najwięcej aktywnych zawodowo kobiet jest w wieku 35–44 lat. Nie powinno
to dziwić, ponieważ kobiety w przedziale wiekowym 24–35 najczęściej zakładają rodziny
i rodzą dzieci. Panie pracujące mają zdecydowanie wyższy poziom wykształcenia
niż mężczyźni. Częściej też chcą podnosić swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych
kursach i szkoleniach. Kobiety stanowią też większość wśród pracujących w niepełnym
wymiarze czasu oraz wśród zatrudnionych w sektorze publicznym. Tych danych
się trzymajmy… i tak trzymajmy!
Wyzwania stojące przed kobietami poszukującymi pracy
Kobieta mimo iż w statystykach wypada gorzej, w roli pracownika posiada szereg
zalet i mocnych stron coraz częściej dostrzeganych przez pracodawców. Poza licznymi
oczywistymi atutami, jakie przemawiają za nami, np.: umiejętność pracy wielozadaniowej,
większa

podzielność

uwagi,

szybsza

umiejętność

adaptacji,

większa

dokładność

i szczegółowość, coraz częściej w pracy przydaje się też kobieca intuicja i umiejętność
budowania relacji. Dzisiejsze środowisko pracy kształtują relacje międzyludzkie, które
w znaczny sposób pozwalają wpływać na wyniki ekonomiczne. Kobiece cechy jak żadne inne
sprzyjają budowaniu przyjaznej atmosfery, nawiązywaniu długofalowych, opartych
na zaufaniu relacji.
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Najważniejsze, to umieć podkreślić swoje atuty, a etapy poszukiwania pracy
(np. rozmowa kwalifikacyjna) to jedyna okazja, aby bez skrępowania, choć oczywiście
z umiarem, mówić o swoich mocnych stronach. Każdy etap w karierze zawodowej niesie
za sobą pewne wyzwania, na każdym też etapie i w każdej sytuacji ważne jest, aby umieć
odkryć ich pozytywne aspekty.
Przełomowe etapy w karierze zawodowej kobiet
Stojąc u progu kariery zawodowej, kiedy nie można jeszcze pochwalić
się doświadczeniem ani bogatym CV z licznymi sukcesami, należy te pozorne braki przekuć
w atuty. Świeży umysł, nieskażony przyzwyczajeniami wyniesionymi z innych firm, ogromna
chęć nauki i „głód wiedzy”, no i w końcu całkiem „świeża” wiedza ze szkoły, kursów
czy studiów to największe atuty młodych kobiet wkraczających na rynek pracy. Pierwsza
praca często kształtuje karierę na lata, warto więc wybrać ją rozsądnie. Jeśli marzymy
o konkretnym zawodzie, nie warto decydować się na pierwszą lepszą ofertę, ale szukać
dłużej, aby później nie żałować. Jeśli cel, jaki przed sobą stawiamy jest bardzo trudno
osiągalny, warto szukać zajęcia przynajmniej zbliżonego do tego, co chciałybyśmy robić.
Jeśli po studiach dobrze znamy język angielski, szukajmy pracy, która pozwoli na jego
rozwój. Gdy po latach okaże się potrzebny, może już być za późno, aby wpisać w CV
„poziom dobry”.
Bywa, że pierwsza praca okazuje się pomyłką, nasze oczekiwania nijak mają się do
tego, co zastajemy. Nie warto jednak rezygnować zbyt szybko, krótkie okresy zatrudnienia
na początku kariery mogą nam poważnie zaszkodzić, gdy już staniemy przed wymarzonym
pracodawcą.
Kolejnym trudnym momentem dla kobiety jest powrót na rynek pracy po urodzeniu
i „odchowaniu” dziecka. Staje wtedy m.in. przed dylematem, czy wracać do pracy, którą
wykonywała przed porodem, czy też nie? Jeśli możliwość powrotu jest, to zdecydowanie
warto z niej skorzystać – to praca, którą znamy i gdzie prawdopodobnie będziemy mogły
liczyć na przychylniejsze ze względu na nową życiową sytuację traktowanie. „Stary szef”
zrozumie, że dziecko choruje trochę lepiej niż „nowy”, który być może takich niespodzianek
nie brał pod uwagę. Może też podczas naszej nieobecności pojawiły się w firmie nowe
wyzwania, systemy komputerowe, nowe ciekawe projekty.
W zdecydowanie mniej korzystnej sytuacji jest młoda mama, która nie ma gdzie
wracać. Choć nie oznacza to, że jest bez szans – stając przed potencjalnym szefem ma szereg
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atutów. Kobieta, która została mamą jest zdecydowanie bardziej odpowiedzialnym
pracownikiem, można też założyć, że dużo lepiej organizuje swój czas w pracy, tak aby
wszystkie zadania wykonać w terminie. Młodej mamie zależy na stałej pracy i nie będzie
jej zmieniać z błahego powodu, np. dlatego, że nie dogaduje się z koleżanką zza biurka obok.
Po miesiącach spędzonych w domu na pewno bardzo chciała już wrócić do aktywności
zawodowej i ma mnóstwo energii, którą przełoży na kreatywne pomysły i chęć do działania!
Spotykając się z profesjonalnym rekruterem lub też potencjalnym szefem, nie wolno o tych
atutach zapomnieć!
Kolejny przełom w karierze zawodowej kobiety to czas, kiedy zauważa, że młodsze,
szerzej uśmiechające się koleżanki mogą mieć więcej atutów zawodowych w oczach
potencjalnego pracodawcy. Pojawiają się wątpliwości, czy doświadczenie zawodowe może
być mniej istotne niż znajomość najnowszych trendów modowych, albo najnowszych technik
pozyskania klienta. Nie zakładajmy z góry porażki! Kobiety bardziej doświadczone
zawodowo często rezygnują nie podejmując w ogóle prób, ale to błędna strategia, szczególnie
w obecnej sytuacji na rynku pracy. Nie warto rezygnować! Coraz częściej pracodawcy
przychylnie patrzą na osoby z doświadczeniem, ono znowu wraca do łask. Doświadczona
kadrowa lub księgowa, która ma wciąż zapał i energię do pracy to skarb! A już zupełnie nie
do przecenienia są osoby, które posiadają coraz mniej dziś popularne umiejętności, jak np.
szwaczki.
Ważna rzecz – aby umieć podkreślić swoje atuty. Nie wstydzić się ich! Kobieta
z dłuższym doświadczeniem rzadziej będzie ulegać emocjom i popadać w konflikty w pracy.
Jest odpowiedzialna, można na niej polegać. Nie zależy jej już na szybkiej karierze
zawodowej, będzie stabilnym pracownikiem, który doceni powierzone obowiązki.
Zespół powinien składać się z różnych osób – każda może wnieść do niego
coś innego. Dobry pracodawca o tym wie.
Jak łatwo można dostrzec, każdy etap w karierze zawodowej wiąże się
z konkretnymi atutami. Ważne, aby dostrzec je i przekuć słabe strony w zalety. Niejeden
pracodawca może się zdziwić, jeśli szczerze podkreślimy podczas rozmowy, że to czego
się obawia jest atutem! Przekonajmy go o tym.
Nie bójmy się próbować
Na koniec kilka słów o tym, jak dobrze wypaść podczas rozmowy rekrutacyjnej
niezależnie od wieku, płci i wykonywanego zawodu.
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Po pierwsze, nie bójmy się próbować. Aplikujmy zawsze jeśli czujemy, że mamy
wszelkie kompetencje do pracy na danym stanowisku. Oszczędźmy sobie jednak sytuacji
z góry przegranych – nie odpowiadajmy na oferty, które są dla nas nieodpowiednie. Po co
narażać się na pewną gorycz porażki i poczucie niesprawiedliwości?
Po drugie, przed rozmową warto zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami.
Pytanie o nie pojawi się niemal na pewno!
Zawsze też trzeba dobrze przygotować się do rozmowy – przeczytać dostępne
informacje o firmie, w której chcemy pracować, zakresie jej działalności czy zasięgu.
Po lekturze warto wrócić do oferty pracy i jeszcze raz przeanalizować wymogi stawiane
kandydatowi, by nie być zdziwionym, gdy np. podczas rozmowy o pracę, w której wymagany
jest język obcy, ktoś zada nam pytanie po angielsku.
Ostatnia, najważniejsza sprawa – idźmy na rozmowę z pozytywnym nastawieniem,
wiarą, że się uda i uśmiechem na twarzy. Nawet jeśli ma to być tylko kolejne doświadczenie,
to warto. Każde uczy czegoś nowego. A może uda nam się dostać tę pracę?
MARTA SPYCHALSKA – head
hunter, project manager, specjalista
do spraw rekrutacji z wieloletnim
doświadczeniem. W firmie LSJ HR
Group
prowadzi
specjalistyczne
projekty rekrutacyjne, przeważnie
dla firm z kapitałem zagranicznym
funkcjonujących w naszym regionie.
Specjalizuje
się
w
docieraniu
do kandydatów różnymi drogami,
m.in. poprzez portale społecznościowe.
Posiada dużą wiedzę na temat
lokalnego rynku pracy i zasad
prowadzenia procesu rekrutacji. Od początku swojej kariery w rekrutacjach doradza
kandydatom jak dobrze zaprezentować się na rozmowach, co zrobić aby proces rekrutacji
zakończył się dla nich pomyślnie. W ostatnim czasie najwięcej czasu poświęca na wsparcie
nowo-powstających firm w regionie, którym doradza w kwestiach personalnych i dzieli się
wiedzą na temat zasad panujących na lokalnym rynku pracy. W wolnych chwilach biega,
pływa i ćwiczy jogę.
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Porozmawiajmy o finansach
Doradca Finansowy – Rzecznik Swojego Klienta
Tekst: Małgorzata Romancio, Emilia Taraszkiewicz
A&M ADVICE Usługi Finansowe, pośrednictwo

Jeżeli jesteśmy chorzy – to idziemy do lekarza, a nie do
apteki. Pokoleniowo niestety pokutuje leczenie się dobrymi radami
innych, ale świadomość w tym zakresie rośnie. Stajemy się bardziej
odpowiedzialni. Ten przykład pasuje do wielu dziedzin naszego
życia, np. do wiedzy finansowej, coraz bardziej skomplikowanego
spektrum ekonomicznych rozwiązań.
Problemem jest brak podstawowej edukacji ekonomicznej w szkole, pracy, w życiu
rodzinnym. Nie jest to nasza wina, ale faktu stosunkowo małego doświadczenia
pokoleniowego. Wkraczamy dopiero na drogę zawiłości „ekonomicznego morza”
i poznawania arkanów działających mechanizmów finansowych. Wystarczy zadać sobie
pytanie: „Jakie znamy formy finansowych produktów do inwestycji, czy oszczędzania?”
Będziemy zdziwieni, że wiemy niewiele.
Wg badań PKO, GUS, TFI i innych instytucji Polacy w 50% oszczędzają w bankach
na lokatach (depozytach), a zapytani o powód twierdzą, że to jedyny sposób na pewne
oszczędzanie. Celem artykułu nie jest analiza, ale wskazanie potrzeby edukacji ekonomicznej.
Dlatego zaczniemy od podstawowego pytania – czy wiemy kim jest Doradca Finansowy?
Doradca Finansowy to człowiek, który do nas dzwoni, coś od nas chce, coś do nas
mówi nie zawsze jasno, pokazuje nam różne rzeczy i zadaje niedyskretne pytania, itp.
Od strony formalnej natomiast jest to kompetentna i doświadczona osoba w temacie
finansów, inwestowania, planowania budżetu domowego na bieżąco, ale także planowania
długoterminowego dla bezpieczeństwa naszych oszczędności, zdobywanych ciężką pracą,
czy nawet zaplanowania godnego życia na emeryturze.
Jest to osoba, która jest w stanie wskazać nam właściwą drogę w meandrach
finansowych współczesnego świata. Jednocześnie ze względu na charakter problematyki, jest
w stanie wyleczyć objawy dolegliwości swojego klienta w sensie niemocy finansowej.
Nie lubimy rozmawiać o pieniądzach i jest to w wielu przypadkach temat tabu (albo ich nie
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mamy-więc się wstydzimy, albo je mamy i obawiamy się o ich bezpieczeństwo).
Jak powiązać te skrajności, jak znaleźć i ocenić właściwego Doradcę Finansowego?
1. Dobry doradca finansowy nie boi się weryfikacji – zapytaj o doświadczenie,
kompetencje, posiadane certyfikaty, referencje, czy jak długo jest w branży;
2. Zapytaj o koszty jego usług – sama rozmowa nie zobowiązuje cię do podpisywania
umów czy innych zobowiązań. Ocenisz, czy ci to odpowiada;
3. Powiedz o swoich zamiarach, decyzjach, problemach finansowych i poproś
o wyjaśnienie – dobry doradca, z którym możesz współpracować wyjaśni ci w sposób
zwięzły i zrozumiały rozwiązania oraz skutki podjętych działań. Nie ufaj komuś,
kto tylko obiecuje profity i tzw. złote gruszki na wierzbie;
4. Niezależność od podmiotów finansowych – im większa liczba ofert (instytucji), tym
większa niezależność doradcy finansowego. Gwarantuje to dla klienta dobór najlepiej
dopasowanego produktu do potrzeb klienta;
5. Indywidualne podejście do klienta – transparentność poprzez rzetelne omówienie
kosztów i zasad uzyskania danego produktu. Partnerstwo w rozmowie i pozostawienie
klientowi ostatecznej decyzji, bez naciskania na wybór.
6. Etyka – słowa doradcy, że jest najlepszym doradcą czy że innym nie można ufać,
powinno u nas wywołać niepokój o jego rzetelność. Etyka zawodowa, a także wobec
klienta będzie możliwa do oceny podczas rozmowy;
7. Punktualność i dotrzymywanie ustalonych terminów – to świadczy o rzetelności
i profesjonalizmie doradcy.
Dobry Doradca Finansowy nie zapomina o swoim kliencie. Kiedy w ofercie pojawia
się coś ciekawego, to dzwoni z informacją do wyboru. Zna jego potrzeby i możliwości, dzieli
się radością i smutkiem, poznaje rodzinę, patrzy jak dzieci dorastają. Zawsze z klientem,
ale w tle jego życia.
Wychodząc naprzeciw edukacji społecznej rozpoczęty został cykl szkoleń
z organizacją założoną przez Ewelinę Borek „Z sukcesem Ci do twarzy – Networking
dla kobiet” oraz rozpoczęłyśmy własny cykl spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o zdrowiu
i finansach”. Razem z naszymi Partnerami, za darmo dzielimy się naszą wiedzą i uczymy
podstawowych zasad gospodarowania finansami domowymi.
Zapraszamy na kolejną odsłonę naszych zmagań z finansami. W kolejnym odcinku
napiszemy jak prawidłowo zarządzać finansami w czasie, aby do późnej starości cieszyć
się swoją niezależnością finansową i wolnością na najdłuższym urlopie życia.
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Po co robię to co robię
Tekst: Anna Rosiak

O sobie
Największe znaczenie mają dla mnie te momenty w życiu, które były trudne, często
kryzysowe. Problemy, które przeżyłam, a które uczyniły moje życie pełniejszym i bogatszym.
Te etapy mojej podróży, w których borykałam się z niepokojem, napięciem, negatywnymi
myślami i emocjami. Doświadczyłam różnych form wsparcia, wiem czym jest lęk, i jak
destrukcyjnie wpływa na życie. Dzięki mojej przeszłości poznałam wspaniałych ludzi,którzy
towarzyszyli mi w trudnych momentach. Dzisiaj wiem, że tamte chwile ukształtowały mnie
taką jaka jestem teraz: otwartą, twórczą, uważną, bardziej optymistyczną, ufną i pogodną.
Pozwalają mi z troską, empatii i zrozumieniem patrzeć na osoby z którymi pracuję. Doceniać
ich wysiłek i czas poświęcony na budowanie własnego życia. Przekazać innym to czego
się nauczyłam. Uspokoiły mnie wewnętrznie, że moja wiedza i doświadczenia są przydatne
i cenne dla innych. Stanowią wsparcie dla mojej dalszej pracy, wzbogacają ją i urozmaicają.
Po co robię to co robię?
Nasze życie możemy zamknąć w dwóch obszarach: uczenia się, nabywania
doświadczenia, a następnie przekazania innym całego bogactwa, które zgromadziliśmy
w sobie. Taka jest kolej rzeczy, w ten sposób wszyscy uczestniczymy w wielkiej przemianie
społecznej, często nie doceniając własnego wkładu i wysiłku w pracę jaką wykonaliśmy
dla siebie, w konsekwencji dla innych ludzi. Odpowiedzialność za losy naszych dzieci
spoczywa na każdym z nas. Dlatego bardzo cenię sobie swoją pracę oraz prace innych ludzi,
która jest dla mnie motorem napędowym do dalszego życia.
W życiu zawodowym i osobistym pasjonuje mnie temat tego „Kim jest człowiek,
według jakich mechanizmów podejmuje decyzje i działa, jak jego myśli i emocje wpływają
na jego życie, jak przekonania i wzorce z przeszłości kształtuję jego teraźniejszość. Interesuje
mnie temat poszukiwania tego, co ma dla człowieka największe znaczeni. Mierzenia
się z trudnymi sytuacjami dnia codziennego i przekształcania je w sukces.
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Z pełną świadomością i odpowiedzialnością wspieram ludzi w trudnych,
kryzysowych sytuacjach. Świat pędzi do przodu, a my z nim. Wplątani w ciąg zdarzeń,
w pośpiechu wychowując dzieci, prowadząc dom zapominamy o sobie, własnych potrzebach.
Staramy się zadawalać innych. Im bardziej to robimy tym gorzej się czujemy. Za swoje
uczucia winą obarczamy mężów, partnerów, dzieci, koleżanki, szefów. Takie podejście
prowadzi do ciągłych nieporozumień i konfliktów, nabywania przekonań że życie jest ciężkie,
a ludzie źli. Stawia nas w roli ofiar, odbiera poczucie kontroli nad własnym życiem.
Pielęgnując negatywne myśli, pielęgnujemy chroniczne napięcie i stres, które im towarzyszą
i dziwimy się że chorujemy, nie możemy spać, tracimy pracę, mamy trudności w znalezieniu
partnera, trudności w komunikacji.
Wszystko, czego potrzebujemy do zmiany jest w nas. Nie potrzeba zmieniać innych
ludzi, aby poczuć się lepiej, wystarczy przyjąć inny punkt widzenia. Na tym polega moja
praca, na wspieraniu innych w ich podróży i takim przeinterpretowaniu przez nich życia,
aby samodzielnie podążali w dalszą drogę. Nie cieszy mnie to, że ludzie mają problemy,
przeżywają kryzysy, choć jest to naturalne w życiu każdego z nas, cieszy mnie to, że mogą
swój życiowy czas poświęcać innym. Być obecna w ich życiu, pobudzać, motywować,
inspirować do działania. To potrafię najlepiej, to robię i będę robić nadal.

Refleksyjnie
To co mnie nieustannie porusza w życiu to dreszcz emocji, który pojawiają się w raz
z każdym nowo postawionym celem. Pojawiająca się ciekawość przyszłości, jej niepewność,
buduje we mnie napięcie związane z oczekiwaniem tego co ma nadejść. Moje życiowe
doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że dostaję od życia więcej niż planuję
i oczekuję. Stanowi to dla mnie odkrywcze spostrzeżenie, które kształtuje we mnie bardziej
ufne i pełne miłości spojrzenie w przyszłość. Wierzę, że wszystko co kreuję w życiu
ma głęboki, często ukryty sens, który czasami trudno odczytać i zrozumieć, a który jest
częścią mojej życiowej układanki, tworzącej z dnia na dzień coraz bardziej spójny i wyraźny
obraz mojego życia, zgodny z moimi wartościami. Jestem cały czas w podróży, której istotą
są ciągłe zmiany wewnętrzne ujawniające się w sytuacjach zewnętrznych w postaci nowo
poznanych ludzi, sytuacji, możliwości. I tak krok po kroku podążam drogą, która odkrywa
nowe nieznane obszary mnie samej. Takie życie daje mi wiele radości i zadowolenia. Tymi
uczuciami chce dzielić się z innymi… i Ciebie zapraszam do wspólnej podróży… jeśli tylko
masz ochotę i chcesz.
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ANNA ROSIAK – ukończyła WSP TWP w Warszawie na kierunku
pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy.
Absolwentka Międzynarodowej Akademii Marketingu i Zarządzania
„Intercollege” w Moskwie. Posiada certyfikat coacha ACC ICF,
certyfikat coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie.
Obecnie studiuje na studiach doktoranckich US na wydziale Nauk
Społecznych. Pracuje jako wykładowca w WSB na studiach
magisterskich i podyplomowych.
Jest ekspertem WSB w zakresie tematyki
coachingu i rozwoju zawodowego.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Współpracuje z Kołem Pomocy Dzieciom
z ADHD w Szczecinie.
Specjalizuje się w coachingu kryzysowym, prowadzi sesje i spotkania indywidualne. Udziela
porad w zakresie doradztwa zawodowego.
W przeszłości prowadziła w Szczecinie Klub Ludzi Sukcesu, pracując z jego uczestnikami
nad doskonaleniem wystąpień publicznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu rozwoju
zawodowego i osobistego. Uczestniczka programów radiowych i telewizyjnych. Autorka
artykułów dotyczących rozwoju ścieżki edukacyjno-zawodowej i coachingu.

Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna
Tekst: Teresa Kruk
Właścicielka szkoły tańca
ORIENTANA
http://www.orientana-klub.pl

Mam na imię Teresa, jestem mieszkanką prawej części Szczecina
i chciałabym Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z tańcem orientalnym,
zwanym tańcem brzucha lub inaczej bellydance. W naszym mieście jest on
jeszcze mało popularny, a być może nawet jest wiele Pań, które mogłyby
zainteresować się taką formą ruchu, gdyby tylko wiedziały jakie są korzyści z nauki tego
tańca.
Taniec orientalny ma swoje korzenie w Egipcie i krajach Bliskiego Wschodu,
a tańczony jest obecnie przez Kobiety z całego świata. Odnajdują one w nim swoją kobiecą
część osobowości, poczucie pewności siebie i uczą się akceptacji własnego ciała. Dodam
jeszcze, że taniec ten posiada właściwości zdrowotne – wpływa pozytywnie na stawy,
mięśnie, kręgosłup, a co najważniejsze – na nasze samopoczucie. Daje radość bycia kobietą,
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więc dzięki niemu czujemy się młodsze, piękniejsze i szczęśliwsze. Jest także idealnym
sposobem na urozmaicenie życia, ponieważ umożliwia pokazanie innym naszej artystycznej
natury, a także staje się odskocznią od dnia codziennego. Każda kobieta sama może
zadecydować, co chce osiągnąć w tym tańcu, a skala możliwości jest nieograniczona! Warto
również wiedzieć, że w Tańcu Brzucha wiek, sylwetka, czy wykonywany zawód nie są
najważniejsze, a liczy się przede wszystkim chęć do nauki.
Przekonana

o

wielowymiarowym,

dobroczynnym

działaniu

tego

tańca,

postanowiłam dzielić się swoją wiedzą z jak najszerszym gronem odbiorców. Adresatkami
moich starań skoncentrowanych na spopularyzowaniu Belly Dance są głównie mieszkanki
Szczecina i okolicznych miejscowości.
Jestem instruktorką i jednocześnie właścicielką szkoły ORIENTANA, która działa
od 2010 roku i rozwija się coraz bardziej. Impulsem do założenia szkoły były gorące namowy
koleżanek, które podobnie jak ja, były zafascynowane Tańcem Brzucha. Pierwsza grupa
powstała na prawobrzeżu i tworzyły ją głównie moje znajome. Później zaczęły uczęszczać
na zajęcia także inne Panie z najbliższej mi okolicy, czyli z prawej części miasta. Obecnie
zajęcia odbywają się w centrum Szczecina przy ulicy Wyszyńskiego, więc dołączyły do nas
również mieszkanki lewego brzegu.
Jako uzupełnienie szkoły tańca, prowadzę również działający przy niej klub Kobiet.
W ramach tej działalności, organizujemy imprezy orientalne połączone z pokazami
tanecznymi, spotkania tematyczne dotyczące naszych zainteresowań, a także uczestniczymy
w różnych wydarzeniach organizowanych przez inne osoby. Stawiamy na wszechstronny
rozwój, nie chcemy ograniczać się tylko do tańca. Celem tego klubu jest integracja kobiet
we wspólnym działaniu, wymiana doświadczeń życiowych i przede wszystkim wzajemne
wspieranie się w rozwoju.
Moja pasja do Tańca Brzucha zaczęła się ponad 10 lat temu, kiedy mój mąż
przywiózł z Egiptu pewną płytę. Znajdowała się na niej muzyka orientalna i zachwycające
pokazy w wykonaniu arabskich tancerek. Wtedy było to dla mnie coś bardzo egzotycznego,
nowego i nawet nie przypuszczałam, że w Polsce można uczyć się takiego tańca. Płytka
powędrowała więc do szuflady i powoli odchodziła w zapomnienie. Jednak po kilku
miesiącach zorganizowano w Szczecinie 2–dniowe warsztaty, gdzie główną rolę odgrywał
Belly Dance. Te dwa dni napełniły mnie niesamowitą energią i chęcią do nauki. Przez
następne miesiące ćwiczyłam w domu, szukając jednocześnie każdej okazji, aby tańczyć.
Następnie uczęszczałam na regularne zajęcia i aktywnie uczestniczyłam w warsztatach
tanecznych organizowanych w wielu miastach w całej Polsce. Kolejnym etapem
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tej orientalnej przygody było zdobycie uprawnień instruktorskich, a uczenie innych stało
się moim drugim zawodem. Wciąż odkrywam w tym tańcu coś nowego i fascynującego,
pogłębiając w ten sposób swoją pasję. Obecnie szkolę się u najlepszych instruktorów
z różnych krajów, między innymi z Egiptu.
Taniec bardzo odmienił moje względnie ustabilizowane życie – na lepsze! Uważam,
iż doświadczenie na sobie tej orientalnej kultury, było jedną z najlepszych decyzji, jaką
kiedykolwiek podjęłam. Nie musiałam rezygnować z dotychczasowych zajęć i wciąż pracuję
na pełnym etacie w instytucji finansowej. Poza sferą zawodową, mam rodzinę, która mnie
bardzo wspiera w tym co robię, a także realizuję inne swoje zainteresowania. Dlatego też
zachęcam do spróbowania tej formy ćwiczeń, jeśli jeszcze nie było ku temu okazji. W bardzo
ciekawy, łatwy i przyjemny sposób można ubarwić swoje życie i poprawić jego jakość
osiągając wewnętrzne spełnienie.
„Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna”(Napoleon Hill) – ten cytat jest moim ulubionym,
gdy waham się z podjęciem jakiejś ważnej decyzji.

Twists&turns czyli kręta ścieżka prosto do celu
Tekst: Maja Hamerlińska
Kobieta pracująca w międzynarodowych korporacjach

Poprosiła mnie moja Szanowna Koleżanka o podzielenie się osobistymi
doświadczeniami, dotyczącymi drogi, jaką przebyłam zawodowo (chociaż jeszcze ciekawsza
jest strona osobista :) przez ostatnie lata. Poczułam się zaszczycona i zmotywowana. Nie co
dzień nie jest się proszonym, aby dzielić się własnymi przeżyciami. Taka retrospekcja
pozwala spojrzeć na siebie z dystansem, a swoją ścieżkę zawodową ujrzeć w nowym
świetle – dużo przeżyłam, nie zawsze było łatwo, ale dzięki temu mogę zaprezentować swój
punkt widzenia. Pozostaje mieć nadzieję, że kogoś to zainteresuje, a nawet że w jakiś sposób
komuś pomoże.
Życie zawodowe zaczęłam wcześnie, jak na polskie realia, jeśli wzięłabym
pod uwagę pomaganie przy rodzinnym biznesie, kiedy to miałam lat 16. To, że musiałam
zastępować Mamę za ladą butiku z odzieżą dla kobiet w średnim, wówczas w moich oczach
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wieku, nie było przyjemnością. Jednak faktem jest, że było to moje pierwsze zetknięcie
z biznesem, jak i praca zarobkowa. I, mimo że wynudziłam się tam przednio,
to z perspektywy czasu widzę, że właśnie Mama pokazała mi na czym polega obsługa klienta.
Jej sklepik miał stałe miejsce na rynku modowym miasteczka i przetrwał ponad 20 lat, aż do
momentu przejścia Mamy na emeryturę.
Wracając do sedna – bo tematem artykułu jest droga zawodowa za granicą.
Wyjechałam nie w celach zarobkowych. Skończyłam politologię na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Z tak wybitnym wykształceniem mogłam podjąć pełną wyzwań pracę...
nauczycielki angielskiego w polskiej szkole katolickiej .
Miałam pracę, jako nauczycielka języka angielskiego, pracowałam na kilku etatach, uczyłam
też w domu i myślałam o założeniu szkoły językowej w piwnicy swojego domu rodzinnego.
Jednak los chciał inaczej. Podążyłam za głosem serca oraz nie wiem, jeszcze czego, chyba
jakiegoś jeszcze innego wewnętrznego, dodatkowego poczucia, że to jest „Teraz albo nigdy”.
W Polsce były akurat wakacje, nie chciałam siedzieć bezczynnie przez dwa miesiące, ale też
powoli zdawałam sobie sprawę, że nie chcę cale życie uczyć. Poza tym mój ówczesny
chłopak wyjechał, kiedy (dzięki mojej inicjatywie zresztą) dostał za pośrednictwem Urzędu
Pracy posadę barmana, w Irlandii właśnie, bo tutaj cala akcja będzie miała miejsce. Making
long story short – jak to mówią: miłość nie przetrwała, a ja wróciłam do stolicy Irlandii,
aby spędzić tam kilka dni wakacji i wrócić jednak do Polski. Nie będę oszukiwać nikogo,
że zawzięłam się sama i postanowiłam zostać. W takiej decyzji pomógł mi mój kuzyn, który
mieszkał już jakich czas w Dublinie. I tutaj chciałam zaznaczyć, że często motywacją
do działań, albo ich braku, są inni ludzie. To właśnie Kuba powiedział mi – Majka, dasz radę,
my Ci pomożemy. Na rozmowę poszłam już sama. Mimo, że był to czas, kiedy Zielona
Wyspa przeżywała boom gospodarczy, mierzyłam wysoko, bo akurat tutaj moja osobowość
i ówczesne podejście do życia zagrała pierwsze skrzypce – motto moje brzmiało: rzucaj się na
głęboka wodę. Tak też uczyniłam i z perspektywy czasu widzę, że trochę bardziej
przemyślane decyzje dotyczące kariery mają również wiele zalet... Zostałam Duty
Managerem w znanej sieciowej restauracji w samym centrum Dublina. Jako, że przyjęłam
postawę, że wszystko jest ok, nie ma problemu i dam sobie radę, nie miałam zamiaru
się poddać. Jednak wdrożenie się w całkiem nowe dla mnie obowiązki na zupełnie innym
obszarze działania zawodowego oraz oczywiście nowy kraj, ludzie z całego świata,
kosztowało mnie dużo wysiłku, potknięć oraz nawet chwilowego załamania zdrowia.
Nie polecam. Na szczęście po paru miesiącach, między innymi również dzięki
profesjonalnym i dobrym współpracownikom, udało mi się opanować chaos i wykonywać
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moją pracę poprawnie. Nie mówię, że idealnie. Pomogły mi również moje cechy, które
ogólnie określiłabym jako people skills: komunikatywność, pozytywne nastawienie
i szacunek drugiej osoby. Zawsze lubiłam być lubiana, co niekoniecznie postrzegane jest jako
zaleta, ale w sytuacjach, kiedy trzeba nadrabiać miną, niewątpliwie się przydaje. A prawda
jest taka, że zanim osiągnęłam poziom, z którego powinnam była startować, przeszłam dość
długą drogę.
Kiedy już czułam się pewnie, jako osoba zarządzająca międzynarodowym,
kilkuosobowym teamem, stwierdziłam, że nie chciałabym pracować całe życie w restauracji
i czas najwyższy podnieść kwalifikacje w celu zmiany branży. Wyjechałam na wakacje
do Azji i postanowiłam, że po powrocie podejmę konkretne kroki, żeby tą pracę zmienić.
Jednak nie przewidziałam, że w ciągu ponad 2 miesięcy sytuacja na rynku tak diametralnie
się zmieni. Po powrocie okazało się, że ogólnoświatowy kryzys dosięgnął także Zielonej
Wyspy i koniec końców zostałam chwilowo jedynym żywicielem w naszym dwuosobowym
gospodarstwie. Ktokolwiek w takiej sytuacji się znalazł wie, jakie to uczucie. Człowiek
znajduje w sobie siłę, żeby przeć do przodu i jeszcze wspierać druga osobę, która wraz
ze stratą pracy, traci pewność siebie. Taka zamiana ról – mój ówczesny partner był zawsze
jednym z najlepszych pracowników, nigdy nie wysłuchiwałam z jego strony skarg
czy narzekania dotyczącego pracy właśnie. Jednak w zaistniałej sytuacji trzeba było zebrać
siły i działać. Na szczęście szybko znalazł pracę, a ja pomyślałam, że więcej już po prostu
nie wytrzymam w branży restauracyjnej (kryzysy bardzo wpływał na sprzedaż i presje
ze strony właściciela) i postanowiłam wykorzystać możliwości przekwalifikowania się, jakie
wciąż były dostępne na irlandzkim rynku pracy. Tutaj warto zaznaczyć, że jeśli chodzi
o Wielką Brytanię i Irlandię, bardzo budujące jest poczucie, ze człowiek bezrobotny nie jest
zdany tylko na siebie. Jeśli uczciwie i odpowiednio długo wcześniej się pracowało, państwo
zapewni dochód, jak również możliwości doszkolenia. Ja postanowiłam skorzystać
z szerokiego zakresu szkoleń, jakie można było podjąć za niewielką opłatą, i które
organizowane były przez FAS – odpowiednik polskiego Urzędu Pracy. Jako, że ciągnęło
mnie do IT lub chociaż pracy w biurze, gdzie możnaby wykorzystać i podszkolić znajomość
pakietu office i innych systemów i aplikacji biurowych, zapisałam się na kurs Excela, jako
że właśnie arkusze kalkulacyjne wydawały mi się czymś trudnym do przebrnięcia. Było
to takie wyzwanie, które sama sobie postawiłam. Kurs ukończyłam, otrzymując dyplom
Microsoft Office Specialist Excel Core, z czego do dziś jestem dumna. Jednak najmilej
wspominam nowo poznane na kursie osoby, w podobnej do mnie sytuacji, podobnie jak ja,
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chcące zrobić coś dla siebie i zmienić coś w swojej karierze. I tutaj na własnej skórze
przekonałam się, jak ważny jest NETWORKING. Dzięki nawiązanym kontaktom, poznałam
dziewczynę ( jesteśmy dobrymi znajomymi do tej pory), która pracowała wcześniej jako
recruiter w jednej z dużych korporacji zajmującej się płatnościami. Ona również, jak ja,
wyjechała na jakiś czas do Azji (byłyśmy tam prawie w tym samym czasie... Przypadek?? Nie
sadzę...), a po powrocie okazało się, że nie jest już tak łatwo wrócić do pracy na tym samym
stanowisku. Dziewczyna była ambitna, wiec udało jej się to za którymś z kolei podejściem.
W każdym razie – ona właśnie poinformowała mnie, że w jej byłej firmie, tworzy się nowy
dział Polskiej Obsługi Klienta. To było coś, co w jakiś sposób nieustannie przewijało się
w moim zawodowym życiu, dlatego też złożyłam CV i po kilku rozmowach telefonicznych
i bezpośredniej rozmowie kwalifikacyjnej (zawsze lubiłam rozmowy kwalifikacyjne,
jakkolwiek to nie zabrzmi – nie należy przeceniać wagi pierwszego wrażenia), zostałam
poinformowana, że pracę otrzymałam.
Następnym więc rozdziałem kariery, nieco odmiennym od poprzedniego jest pole IT
– Internet Technologies, w których o dziwo  jestem do tej pory. Zaczęłam pracę
w największej korporacji IT związanej z płatnościami online na cały świat, następnie była
również już bardziej technicznie zorientowana korporacja IT. Dzisiaj pracuję już w trzeciej
z kolei korporacji – równie olbrzymiej jak poprzednie na stanowisku bardzo technicznym
(ojej ... co ja tutaj robię). Szczegóły? Proszę bardzo.
Środowisko biurowe w dużej korporacji było dla mnie czymś relatywnie nowym,
nie licząc praktyk w Urzędzie Miasta podczas studiów. Tutaj o wiele bardziej należało skupić
się jednocześnie na kilku zadaniach oraz brać pod uwagę wyznaczone targety. Praca
ta nauczyła mnie dyscypliny, przechodzenia do sedna sprawy oraz kierowania rozmową.
Ja byłam tutaj moderatorem i ja miałam prowadzić sprawę klienta w taki sposób, żeby czuł
się usatysfakcjonowany, że otrzymał możliwie najlepszą pomoc w danej sytuacji. Nie było
to łatwe, zważywszy na to, że klienci często dzwonili z problemem, na jaki natknęli
się korzystając z usług firmy i z serwisu internetowego lub kiedy, np system ich zawiódł.
Nie zawsze można było natychmiast taki problem rozwiązać, firma oczywiście posiada
procedury, z kolei klient oczekiwania. Moje nastawienie było jednak prokonsumenckie,
nie prosystemowe. Dlatego na początku moja Team Leader nie była zachwycona, że skupiam
się za bardzo na kliencie (sic!), a targety kuleją. Jednak, po jakimś czasie okazało się, że taka
postawa się opłaca! Udało mi się osiągnąć stuprocentową satysfakcję klientów prze cały
kwartał. Jeśli chodzi o czas, jaki musiałam poświęcać na przeprowadzenie rozmowy, skrócił
się on wraz z nabraniem większej pewności i znajomości merytorycznej systemu. Czas więc
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był kwestią czasu. Zaznaczę tu, że praca w firmie, w której jest się rozliczanym codziennie,
oraz gdzie metryki są częścią codzienności, nie należy do łatwych. Jednak wszystko zależy
od podejścia- dla niektórych motywacją były bonusy, niektórym odpowiada dreszczyk emocji
i ściganie się z czasem. Można też skupić się na innych pozytywnych aspektach. Ja lubiłam
pracę w teamie, rozwiązywanie problemów klientów, kontakt telefoniczny. I tak zostałam
poproszona o trenowanie nowych członków zespołu, gdzie mogłam wykorzystać umiejętności
nabyte podczas pracy nauczyciela i po prostu „uzewnętrznić” moje nauczycielskie zapędy.
Zaangażowałam się też w dodatkowe projekty, co pomogło przełamać rutynę. Jako, że moja
supervisor i manager uznały mnie za wartościowego pracownika (mimo tego, że wcześniej
nie podobało im się to, iż mam swoje zdanie na temat, jak powinna wyglądać PRAWDZIWA
Obsługa Klienta), wkrótce zostałam przeniesiona do innego działu, gdzie jednak brakowało
mi kontaktów z ludźmi i dynamiki pracy. Dlatego też stwierdziłam, że warto robić
coś dodatkowego i zapisałam się na kolejny kurs – tym razem Business IT with Human
Resources. W związku z zawirowaniami osobistymi, postanowiłam też spróbować szczęścia
w Polsce. Ciekawiło mnie, co zmieniło się w kraju i czułam się o wiele pewniej,
z doświadczeniem, które nabyłam za granicą. Aplikowałam na jedno ze stanowisk
w rozwijającej swoją siedzibę w Polsce dużej firmie IT. Nie chciałam oraz nie miałam
kwalifikacji, żeby zająć stanowisko techniczne, jednak dynamicznie rozwijające się duże
korporacje IT mają do zaoferowania szereg pozycji, niekoniecznie ściśle powiązanych
z informatyką właśnie. Firma okazała się fajna pod kątem możliwości zmiany działów,
oferowanych szkoleń i oczywiście środowiska międzynarodowego. Dział, do którego
trafiłam, był relatywnie nowy, także część osób które tam pracowały była świeżo po studiach.
Z racji wcześniejszego doświadczenia zaoferowałam więc pomoc w postaci szkoleń, które
miały pomóc w przełamaniu pierwszych lodów, jeśli chodzi o prowadzenie tzw. calli, czyli
po prostu rozmów telefonicznych z managementem, klientami, oraz technikami, których
mieliśmy za zadanie koordynować. Spędziłam w tej firmie 3 lata, gdzie na ostatnim
stanowisku zajmowałam się koordynacją działań, prowadzących do rozwiązywania
poważnych incydentów, mających wpływ na działanie systemu i usług dostarczanych przez
firmę. Stanowisko nazywało się Major Incident Manager . Taka praca związana jest z dość
dużą nieprzewidywalnością, bo nigdy nie wiadomo, kiedy „coś się zepsuje”, mówiąc
trywialnie. Kiedy taki incydent miał miejsce, obowiązywały ścisłe reguły, czas reakcji,
dokumentacja, według której należało postępować, aby jak najszybciej rozwiązać problem
i przywrócić działanie serwisów, które dla klienta dostarczała nasza firma, np. działanie
portali kart kredytowych, podnieść serwer który utrzymywał całą produkcję klienta, czy też
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wysłać technika na miejsce zdarzenia, powiedzmy do Brazylii, gdzie musiał wymienić
zatopione podczas powodzi kable.
Zalety korporacji? Umożliwia rozwój w ramach jej struktur, zapewnia poczucie
przynależności do grupy, pozwala na współpracę w międzynarodowym środowisku
i oczywiście daje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Jeśli chodzi o wady, mogę
powiedzieć, że rozleniwia. Tak, osoby pracujące w korporacji, właśnie przez wygodę, często
boją się podejmowania innych wyzwań, przyzwyczajają się niejako do „matki karmiącej”,
którą staje się firma. Nie wspomnę o wypaleniu, bo to akurat jest niebezpieczeństwo, na które
można natknąć się w każdej pracy.
Wracając do mojej „opowieści”. Po 3 latach we Wrocławiu wróciłam do Irlandii.
Dlaczego? Podczas wcześniejszego, ośmioletniego pobytu bardzo przywiązałam się do
tutejszej kultury, podejścia ludzi do życia, irlandzkich widoków i wytrzymałości
mieszkańców. Wyspiarze często muszą mierzyć

się z nieciekawymi

warunkami

atmosferycznymi, ale nie skupiają się na tym, po prostu żyją. Podoba mi się również
ich sposób pracy i szacunku do samych siebie oraz przywiązania do rodziny.
Obecnie jestem pracownikiem firmy Microsoft, ale dodatkowo próbuję angażować
się w rożne ciekawe przedsięwzięcia Polaków na wyspie, które to przedsięwzięcia przeżywają
obecnie swój boom. Ludzie chcą coś zmienić, zrobić coś pozytywnego, dzielić się swoimi
doświadczeniami i szukać nowych kontaktów, pomysłów, wyzwań. Networking kobiet ma się
dobrze, również tutaj, wiec moje Panie-wniosek z tego następujący: razem łatwiej, raźniej
i ciekawiej

MAJA HAMERLIŃSKA- urodzona i wychowana w Nowej Soli.
Z wykształcenia Politolog, z pasji- certyfikowany nauczyciel języka
angielskiego. Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski oraz
dokształcała się w zakresie IT w Pitman Training Centre
w Dublinie. Obecnie Koordynator Incydentów i Specjalista Ds.
Usług w firmie Microsoft, Dublin. Narzeczona z wyboru
z chłopakiem ze Szczecina przez co czuje się Szczecinianką,
aktywnie działająca w zakresie networkingu na terenie Dublina.
Głownie interesuje się utrzymywaniem dobrych kontaktów
z ludźmi, którzy na to zasługują 
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Dlaczego i czy było warto? Czyli opowieść o Młodej Mamie, Dziecku
i własnej firmie
Tekst: Aleksandra Polak
Właścicielka firmy MoOla Pracownia Kreatywna

Ile z was zastanawia się czym jest szczęście? Każda?
Myślimy

o

tym

codziennie,

co

jakiś

czas?

Pewnie

bezkonkurencyjnie, tak jak u mnie, w Waszych odpowiedziach
pojawiają się, takie wartości jak rodzina, zdrowie, szczęście
najbliższych....A dla ilu z Was szczęście to także zadowolenie
z życia zawodowego, samorealizacja, robienie tego co się kocha,
robienie tego dla siebie?
Ja po wielu latach stwierdziłam, że droga zawodowa, którą
od lat idę, to jednak nie moja droga zawodowa i po 12 latach w moim życiu zadziały sie takie
rzeczy, które ułatwiły mi podjęcie decyzji, o zmianie tej drogi.
Opowiem Wam krótko moją historię, może którąś z Was zainspiruję do działania,
zmian i podejmowania ważnych decyzji.
Do korporacji trafiłam, będąc jeszcze studentką, byłam na drugim roku studiów
magisterskich, kierunek biologia, jak wiele młodych osób, chciałam dorobić. Znalazłam pracę
i wydawało mi się wtedy, że chwyciłam Pana Boga za nogi, praca na umowę o pracę,
elastyczny grafik, dostosowany do zajęć na studiach, pensja mała, ale stała, nic więcej mi nie
było trzeba. Praca w handlu i kontakt z ludźmi, też mi bardzo odpowiadał, nie męczyło mnie
to, wręcz przeciwnie sprawiało mi przyjemność i ani się nie obejrzałam minęły 3 lata, ja się
obroniłam, stałam się w pełni dyspozycyjna, firma, kolejny raz, wyszła mi naprzeciw
i dostałam pełen etat, potem awans jeden, drugi, mijały kolejne lata, ja powolutku wspinałam
się po szczeblach korporacyjnej drabiny. I tak diagnosta laboratoryjny podbijał świat
handlowców.
W międzyczasie, z niezależnej singielki, stałam się rasową panią domu i narzeczoną
i nagle okazało się, że moja idealna praca, nie jest taka idealna. System zmianowy,
uniemożliwiał, zjedzenie wspólnie obiadu, praca w niedziele, nie pozwalała na rodzinne
spotkania, piątkowe wieczorne wyjścia często stały się mało realne, bo w sobotę rano trzeba
było się zameldować w firmie. Do tego wyjazdy, delegacje, coraz większa odpowiedzialność,
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coraz więcej pracy przenoszonej do domu... No cóż te pozornie drobne rzeczy coraz bardziej
doskwierały.
Sytuacja, zmieniła się zupełnie, dokładnie 18 miesięcy temu, kiedy to w moim życiu
pojawił się wyjątkowy Mały człowiek, o imieniu Antoni i nagle okazało się, że mój czas stał
się zbyt cenny, by poświęcać go korporacji, nie było już miejsca na żadne kompromisy.
Chciałam by mój czas znów należał do mnie i mojej rodziny.
Ten przełomowy moment, skłonił mnie do podjęcia ważnych życiowych decyzji.
Po 12 latach rozstałam się z korporacją i podjęłam nowe wyzwania, odkryłam w sobie talenty,
o które nigdy bym siebie nie podejrzewała, zaczęłam przygodę z maszyną do szycia, gdzie
dodam, że kilka miesięcy wcześniej przyszywanie guzików wydawało mi się szczytem moich
umiejętności krawieckich...
Moje Dziecko stało się Moją Inspiracją, Jego Potrzeby Moim Stymulatorem.
Od tego właśnie się zaczęło.....
Chciałam coś kreatywnego, coś stymulującego rozwój, coś rozbudzającego
wyobraźnię, coś wyjątkowego, coś specjalnie dla mojego dziecka....No i stworzyłam
to SAMA, tak powstała pierwsza książeczka kreatywna, książeczka dla Antoniego. Teraz
tworzę ich dziesiątki dla innych Wyjątkowych dzieci.
14 listopada 2015 roku rozstałam się z moim byłym pracodawcą, zaczęłam
intensywnie starać się o dofinansowanie na otwarcie działalności, wymyśliłam otwarcie
Kreatywnej Pracowni Krawieckiej, w której będę mogła tworzyć kreatywne, rozwojowe
zabawki dla Maluchów. Splot sprzyjających zdarzeń i duża determinacja z mojej strony
sprawiły, że 15 grudnia pieniądze z dotacji były już na moim koncie.
Wszystko potoczyło się błyskawicznie: od 4 stycznia mam swoją małą firmę MoOla
Pracownia Kreatywna, poza nieocenionym wsparciem mojej przyjaciółki, jej radami
i pomocą, każdego dnia, wszystko udało mi się zrobić samej, bez doradców zawodowych bez
specjalistów, wniosek o dofinansowanie, wypełniałam cały tydzień siedząc po nocach,
szukałam lokalu, tworzyłam stronę do kontaktu z klientem i prezentacji produktu. Udało się,
wyposażyłam pracownię i mogę tworzyć.
Teraz po niemal trzech miesiącach funkcjonowania pracowni, stwierdzam, że pracy
jest ogrom, dużo zamówień, dużo nowych klientek, co oczywiście cieszy, rozpoczęłam
rekrutacje, bo potrzebuję pomocy w realizacji zamówień. Czasem dopada mnie zmęczenie:
dom, dziecko do tego własna firma, nadal muszę jeszcze szyć po nocach, by nadążyć
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z zamówieniami jednak nie poddaję się bo wiem, że walczę o swoje marzenia, bo wiem,
że czas jest niezbędny by funkcjonowanie firmy nabrało płynności i tempa. Jedno jest pewne,
gdy robi się coś dla siebie, gdy robi się coś co się lubi to motywacja jest ogromna.
Drogie Kobiety, najważniejsze to podjąć decyzję! Nie bójcie się nowych wyzwań,
uważam, że każda z Nas, ma ukryte talenty, trzeba tylko je odkryć i rozwijać. Tak jak ja
zawalczcie o swoje marzenia i cieszcie się swoimi sukcesami!!! Wierzę w Was i trzymam
za Każdą z Was kciuki, trzymam kciuki za każdą kiełkującą w Waszej głowie myśl, byście
dały jej szansę się rozwinąć :)
Zapraszam Was oczywiście na moja stronę facebook'ową, tam możecie dokładnie
poznać moje książeczki sensoryczne, których głównym celem jest rozwój manualny dziecka.
https://www.facebook.com/MoOla-Pracownia-Kreatywna-1542440346037119/?fref=ts
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Gdzie widzi się Pani za 10 lat?
Tekst: Monika Ciepiela
Właścicielka Centrum EdukacyjnoSzkoleniowego PRYMUS

To pytanie pada najczęściej podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.

Ja

też

takie

usłyszałam.

Odpowiedziałam wtedy, że pewnie będę miała rodzinę
a na pewno będę pracowała z dziećmi. Nawet nie
przeszło mi przez myśl, że będę pracowała tylko
i wyłącznie dla siebie i swoich bliskich.
Właśnie mija 10 lat od tego pytania. W ciągu
tego

czasu

oczywiście

pracowałam

z

dziećmi

w świetlicy środowiskowej, w której przeszłam prawdziwą szkołę życia. Później przez kilka
lat związana byłam ze szkołą podstawową w której nauczyłam się bardzo wiele o psychice
dziecka i rodzica oraz tego jak trudna potraf być praca nauczyciela i pedagoga. Na szczęście
trafiłam na bardzo życzliwych ludzi którzy byli i nadal są pełni pasji i zaangażowania w to co
robią. Nauczyłam się tam wszystkiego tego do czego nie przygotowują studia. Było mi tam
dobrze, wygodnie i bezpiecznie. Ale kiedy moje życie prywatne zaczęło się zmieniać
i zaczęłam myśleć o założeniu rodziny coraz częściej budził się we mnie wewnętrzny głos
buntu. Buntu przeciwko systemowi naszej polskiej oświaty i jej wszelkim zasadom, które
nijak się maja do rzeczywistości szkolnej. Coraz bardziej zaczął uwierać mi nadmiar
dokumentów, papierków, które wypełniałam niestety kosztem pracy z dziećmi.
Na szczęście z nieba spadł mi ktoś dzięki komu, mogłam od tego wszystkiego
odetchnąć i nabrać dystansu. Urodziłam córeczkę i zmieniło się moje postrzeganie całej
oświaty. Wiedziałam, że nie chcę wrócić do uczenia w polskiej szkole. Wtórował mi w tym
mój mąż, który widział jak bardzo poświęcam się pracy w szkole z dziećmi a jak mało z tego
mam i nie chodzi tu absolutnie kwestie finansowe. To on od dawna mówił o czymś naszym,
o czymś co sami będziemy prowadzić co będzie zależne tylko do nas, na co będziemy mieli
wpływ i my będziemy to kształtować w taki sposób jaki sobie wymyślimy. Mieliśmy głowę
pełna pomysłów. Ja jednak wiedziałam, że nie do końca chcę stracić kontakt z dziećmi,
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wiedziałam ze lubię pracować z ludźmi. I tak powstał pomysł stworzenia Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowego.
Ruszyła

wtedy

machina

wszelkich

zależności.

Najważniejszą

i

jedną

z najtrudniejszych rzeczy dla mnie było podjęcie decyzji, że nie wracam do szkoły, wiec
muszę do niej pojechać i powiedzieć wszystkim o mojej decyzji. Biłam się z myślami przez
pół roku. Nie wiedziałam czy to dobra decyzja, nie wiedziałam czy dobrze robię czy to dobrze
ze ryzykuję, przecież lubię swoją pracę. Myślałam sobie, że może wtedy byłam przemęczona
dlatego mnie tak wszystko denerwowało ale teraz kiedy odpoczęłam jestem pełna energii
i werwy po urlopie macierzyńskim, mam siły i będzie już dobrze. A drugi głos w mojej
głowie mówił: „ no tak ale jak długo będzie dobrze, rok dwa i wróci to samo, system oświaty
się nie zmieni a „papierologii” będzie przybywało i koło się zamknie.
Pojechałam i powiedziałam, że nie wracam do pracy w szkole, że otwieram własną
firmę. I tak to się zaczęło. Zaczęłam szukać źródła dofinansowania do pierwszego biznesu.
Otworzyłam różne ścieżki i znajomości ale okazało się, że na nic się zdały, wiec sama
znalazłam dofinansowanie. Sama napisałam wniosek, złożyłam go w urzędzie i….udało
się dostałam ponad 20 tysięcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Lokal na działalność,
biznesplan, koszty, przychody, księgowość, ZUS, Urząd Skarbowy i wiele innych
dokumentów przez które trzeba było przebrnąć samemu ( z dzieciątkiem u boku).
Wiedziałam, ze wszystko co tylko mogę chcę zrobić sama, nie zatrudniłam księgowej, sama
się tego nauczyłam, nie zapłaciłam grafikowi za zrobienie strony, uśmiechnęłam się do męża,
który też wszystkiego uczył się sam. Zaczęły się zamówienia materiałów na które dostałam
dofinansowanie, meble, tablice, pomoce dydaktyczne ale również ulotki, wizytówki, reklama,
szyld, ogłoszenia, rozliczanie się z urzędem, dostarczanie na czas wszelkich dokumentów,
potwierdzeń, rozkładanie mebli, malowanie reklamy i wiele innych technicznych spraw, które
robiliśmy sami wspólnie z mężem. Oczywiście kosztowało mnie to dużo pracy, nerwów,
nie przespanych nocy i ciągłych myśli czy to co robię i jak robię, przyniesie pożądany przeze
mnie skutek. Czy ceny naszych produktów są odpowiednie czy znajdę dobrych pracowników
czy za ich prace będą mogła zaproponować im godne wynagrodzenie, tak żeby oni czuli
się docenieni a ja będę mogła pokryć chociaż koszty utrzymania lokalu i rachunki.
Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe PRYMUS działa prawie od 1,5 roku.
Codziennie zmagam się z decyzją czy warto było, czy Prymus rozwinie się na tyle, że zacznie
w końcu przynosić korzyści finansowe. Prowadzimy korepetycje ze wszystkich przedmiotów,
ale to są zajęcia popołudniowe więc szukamy sposobów, żeby nasz lokal był wykorzystywany
również przed południem. To wszystko jednak wymaga czasu, ponieważ dotarcie do ludzi
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i klientów z informacją trwa, a najlepszą reklamą jest „kolega - koledze” Wiem jedno to była
najlepsza z decyzji jaką podjęłam. Jestem sobie sama sterem i okrętem a tego chciałam.
Czy warto było? Hmm…? Nie wiem, zapytajcie mnie za jakiś czas jak zarobię swój pierwszy
milion, bo taki jest plan.
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Sitem drukowane czyli mój pomysł na biznes
Tekst: Agata Malinowska
Właścicielka firmy Malinowe Cacko

Malinowe Cacko jest manufakturą druku ręcznego –
metodą sitodruku. Projektujemy i wykonujemy autorskie
grafik, które poprzez nie banalną formę wyróżniają się na tle
innych projektów. Wszystko co oferujemy wychodzi spod
naszych rąk i nie ma nic wspólnego z masową produkcją.
Firma istnieje od sierpnia 2015 r. Jednak początki
sięgają 2012 r., wtedy powstały pierwsze projekty, fascynacja
sitodrukiem.
dofinansowania

Dużym
na

wsparciem
założenie

było

działalności

otrzymanie
gospodarczej

z Urzędu Pracy. Znikła wtedy największa przeszkoda –
mogłam zakupić sprzęt, najwyżej jakości chemię potrzebną
aby rozpocząć pracę. Na początku miałam plan, że nazbieram
sobie na sprzęt, przez normalną pracę, jednak z pensją jaką
posiadałam nie udałoby mi się to przez najbliższe 10 lat.
Przy współpracy z polskimi producentami chcę tworzyć produkty do wyposażenia
wnętrz, które będą postrzegane jako dobre polskie wzornictwo. Aktualnie w ofercie
posiadam:

koszulki,

torby papierowe, torby
bawełniane,

poszewki

oraz plakaty. Oferta jest
ciągle

rozbudowywana

o nowe

ilustracje

produkty.
jesteśmy

oraz

Również
otwarci

na

indywidualne projekty .
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Opuść ławkę rezerwowych!
Tekst: Ewelina Borek

Guru marketingu Philip Kotler wyróżnia trzy kategorie ludzi:
– Ci, którzy decydują o wydarzeniach
– Ci, którzy obserwują wydarzenia
– Ci, którzy się dziwią, że coś się zdarzyło.
Pomyśl jak to jest u Ciebie? Do której kategorii chcesz należeć?
Zazwyczaj

posiadasz

wszystkie

potrzebne

zasoby:

wykształcenie,

wiedzę,

doświadczenie, talenty etc. Do tego jesteś pracowita, obowiązkowa, profesjonalna… i co?
I często NIC.
Swoją pracę wykonujesz sumiennie, ale nie mówisz o swoich osiągnięciach.
Obawiasz się zabrać głos na zebraniu czy podczas dyskusji lub grzecznie przytakujesz.
Pomimo tego, że myślisz inaczej i masz do zaproponowania ciekawsze rozwiązanie
problemu. Takim postępowaniem sama odbierasz sobie szansę na krok do przodu,
na realizację swoich celów i marzeń. Chcesz dostać lepszą pracę? Może otworzyć swoją
firmę, podejmować się nowych projektów? Na pewno tak! W tym momencie może brakuje
Ci odwagi, ale na pewno przybędzie jej wraz z podejmowanymi przez Ciebie kolejnymi
działaniami. Tak więc krok po kroku opuszczaj swoją ławkę rezerwowych i sama stwarzaj
sobie nowe szanse:
– Wypisz na kartce wszystkie swoje umiejętności, osiągnięcia, mocne strony. Jeśli sama masz
z tym problem, poproś o pomoc osobę do której masz zaufanie, która Cię dobrze zna i jest dla
Ciebie wsparciem.
– Spotykaj się z ludźmi, którzy są zawodowo spełnieni, lubią swoją pracę. Ucz się od nich,
inspiruj i bierz przykład.
– Szukaj nowych kontaktów, bierz udział w wydarzeniach, które są dla Ciebie interesujące.
Bierz w nich czynny udział, włączaj się do dyskusji.
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– Określ swój cel. Wizualizuj swoją osobę już w tej nowej sytuacji: nowa praca, zawód itp.
Wyobrażaj sobie wszystko: co robisz, gdzie, z kim współpracujesz, w co jesteś ubrana, jaka
jest pogoda i wystrój wnętrz. Poczuj tę sytuację. Odnajdź się w niej.
– Oczywiście, po drodze, możesz napotkać różne trudności. Jednak wiedz, że to normalne
zjawisko Pokonuj je, bądź kreatywna, znajduj rozwiązania. Nie chowaj się do kąta,
nie rezygnuj. Niekiedy nawet zaciśnij zęby i przetrzymaj gorszy moment. Wiedz, że prawie
każdy miał kiedyś ochotę się poddać.
– Mów innym o swoich celach, w ten sposób masz szansę na uzyskanie wsparcia i grupy
sojuszników.
– Najważniejsze: bądź dla siebie dobra, dbaj o siebie- o swoje zdrowie, myśli, wygląd.
Nagradzaj się za każdy krok do przodu. Uśmiechaj się i zaufaj sobie.
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Mobilna Kawiarnia Rubicon Family Szczecin

Rubicon Family Szczecin to niespełna roczna
firma, która zrodziła się z pasji do smaku kawy
i herbaty.

Przez

kilka

miesięcy

zbieraliśmy

doświadczenie i pomysły na nasz biznes. Nasza oferta
obejmuje dziś oprócz wyśmienitej świeżo palonej kawy,
herbaty z różnych stron świata oraz czekolady
belgijskiej, również dużą gamę ekspresów, artykułów
dla gastronomii oraz produktów japońskiej firmy Hario.
Nasze produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem
w kraju i zagranicą. Posiadamy mobilny punkt
sprzedaży kawy i herbaty na wynos. Podejmę współpracę jako catering kawowy na różnego
rodzaju szkoleniach czy konferencjach.
Rubicon Family Szczecin
Elżbieta Pieczarka
Kom. 79185343
elarubicon@interia.pl
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