SUKCES NA SZPILKACH

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A zapraszają Panie, które prowadzą swoją ﬁrmę bądź są na etapie
planowania własnego biznesu do uczestnictwa w projekcie „Sukces na
szpilkach”.
Projekt „Sukces na szpilkach” powstał z myślą o kobietach przedsiębiorczych
– zarówno tych, które osiągnęły już sukces w biznesie i chcą dzielić się swoją
wiedzą z innymi jak i tych, które rozpoczynają przygodę z własną ﬁrmą bądź
są w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej. „Sukces na
szpilkach” to otwarty projekt, który bazować będzie na cyklicznych spotkaniach pań, w celu wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju biznesu, uzyskania
wsparcia i dostarczenia wiedzy, zdobycia kontaktów na Pomorzu. Przedsiębiorcze kobiety dzielić się będą swoimi doświadczeniami, problemami i sukcesami.
Obecnie, coraz więcej pań decyduje się na prowadzenie własnej ﬁrmy. Powody takich decyzji są bardzo różne od świadomych wyborów kierowania
swoim życiem zawodowym po przymus związany z brakiem możliwości podjęcia pracy na etat. Prowadząc własną działalność kobiety mają realny wpływ na
jej kształt i jakość świadczonych usług.
Co więcej, mogą samodzielnie decydować o wyborze kontrahentów i dopasować godziny pracy do potrzeb życia prywatnego. Osoby prowadzące własna
ﬁrmę często chwalą sobie niezależność, pracę na własny rachunek i szerokie
pole do rozwoju osobistego.
Osobista satysfakcja jest czynnikiem wielokrotnie podkreślanym przez przedsiębiorców bez względu na płeć. Wielu z nich wskazuje przyjemność, jaką daje
praca we własnej ﬁrmie i na własny rachunek. Prowadząc własny biznes mogą
realizować swoje pasje i zainteresowania oraz rozwijać się w różnych
kierunkach, zadaniach i branżach.
Niezależność uzyskana przy otwarciu własnej ﬁrmy ma i swoją drugą stronę.
Jest nią odpowiedzialność i pokonywanie codziennych problemów przedsiębiorcy. Oprócz obszarów problemowych wspólnych dla wszystkich przedsiębiorców, jest też wiele kwestii, które dotyczą wyłącznie pań – godzenia życia zawodowego z macierzyństwem, walczenie ze stereotypami w branżach zdomi-

nowanych przez panów, mniejsza wiara w sukces.
Dedykowany Paniom projekt „Sukces na szpilkach” to kompendium wiedzy i
rozwiązania kobiecych dylematów pogodzenia roli żony i matki z jednej
strony oraz bizneswoman z drugiej.

