Годишен доклад на Съвета на жените в бизнеса в България за
2015г.
I. Обща информация
Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България” е юридическо лице с нестопанска цел по
смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирано в Софийски градски съд с решение №1 от 18.12.2013г. по ф.д. №
845/2013г. и регистрирано в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към
Министерството на правосъдието. Седалището и адреса на управление на сдружението е София,
ул. Кукуш 2.
Основни цели на Сдружението са:
1. Утвърждаване и популяризиране на добри практики и опит в кариерното развитите и
израстване на жените;
2. Развитието и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество,
образованието, науката, културата, техниката и технологиите;
3. Подпомагането на деца и младежи в неравностойно положение за продължаване на
образованието и професионалното развитие;
4. Подпомагането на социалната и личностната реализация на деца, младежи и млади
професионалисти;
5. Разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално
развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските
позиции;
6. Подкрепа за връщане на младите специалисти в България;
7. Популяризиране и информираност за възможностите за професионално развитие и в
частност утвърждаване на позицията „мениджър” в страната;
8. Подкрепа за проекти и начинания с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в
различните професии;
Съветът на жените е създаден в резултат на националната коференция от м. Януари 2012г. –
„Жените – нежната сила на бизнеса”, чиято цел е промотиране ролята на жените в българския
бизнес. „Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена
полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на
професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски
позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България
и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.
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II. Основни дейности през 2015г.
Сдружението е регистрирано в края на м. Декември 2013г.

a. Заседания на Управителния съвет
Членове на УС са председателят Боряна Манолова, Диана Манева, Максим Майер, Жулиета
Серафимова, Ваня Кънева-Минкова, Валентина Диканска и Зоя Паунова. До август 2015 година те
са Провеждали регулярни разширени месечни срещи, на които са вземали оперативни решения и
са приемали нови членове, както следва:
20.01.2015г; 12.03.2015г; 08.04.2015г; 18.06.2015г; 16.07.2015г; 30.07.2015г; 10.09.2015г; 26.09.2015г
във Велико Търново; 14.10.2015г; 09.11.2015г; 16.11.2015г; 12.12.2015г в Прага, Чешка република
Срещите на УС са били отворени за участие на всички желаещи членове на Сдружението.

b. Административен състав
До 01.08.2015г г-жа Мария Андонова е била Административен секретар на Съвета на доброволни
начала. Поради увеличаване на професионалните й отговорности и разширяване на дейностите и
проектите на Съвета, от 01.08.2015г г-жа Мария Маврудиева е назначена за Изпълнителен
секретар на Съвета. Г-жа Андонова остава юридически съветник към Съвета.
Необходимата техника – компютър, принтер и мобилен телефон, са осигурени с лично дарение на
г-жа Боряна Манолова, в полза на Съвета на жените в бизнеса в България.
Към Съвета, на доброволни начала, работят експерти по комуникация и връзки с институции,
медии и партньорски организации, под ръководството на г-жа Виктория Блажева – Румяна
Парушева, Константин Планински, Гергана Манолова.

c. Нови членове
През 2013г. Съвета на жените е регистриран от 13 физически лица – учредители, седем от които са
членове и на Управителния съвет.
През 2014г. Сдружението приема 26 нови членове, 14 от които са юридически лица, а 12 са
физически лица. През годината Сдружението напускат 2-ма членове физически лица поради лични
ангажименти и невъзможност да се включат активно в дейностите на организацията.
До 16.12.2015г. Сдружението е приело 13 нови членове – физически лица и 7- юридически лица, а
1 член – физическо лице е прекратил членството си.
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Към края на 2015г. общият брой членове на Съвета на жените е 56 члена (21 юридически и 35 –
физически лица).

d. Партньори
През 2015г. Сдружението стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България – КРИБ. Също така Съветът осъществява партньорски отношения със сп. Мениджър,
ЮНЕСКО, Junior Achievements, Women’s campaign International, ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 под
патронажа на г-жа Ева Паунова, Министерството на труда и социалната политика.
През 2015г., съвместно със сп. Мениджър, започнахме представяне на членовете на Съвета на
жените в бизнеса чрез интервюта, публикувани на интеренет страницата на списанието, което ще
продължи и през 2016г.
През март 2015г, Съветът на жените в бизнеса се включи в кампанията на Junior Achievements
„Мениджър за един ден” чрез Уникредит, Нестле, Сименс, Данон и Ърст&Янг.
През април 2015г, работна група на Съвета на жените в бизнеса в България, с членове Боряна
Манолова, Лидия Шулева, Румяна Тренчева, Диана Николаева и Виктория Блажева, обсъди и
подготви конкретни идеи и предложения, които да бъдат включени в новия закон за
равнопоставеността между жените и мъжете. Съветът беше поканен официално за консултант от
Министерството на труда и социалната политика при подготовката на закона. Философията на
Съвета е, че е важно да бъдат намерени стимули и да бъде осигурявана подкрепа на работещи
майки и бащи. За да формулират своите предложения, членовете на Съвета на жените в бизнеса се
обърнаха за мнение и към Алумни клуба на завършилите първата Лидерска академия дами от
средите на малкия и среден бизнес.
На 04.06.2015г, Съветът на жените в бизнеса се включи в инициативата на Junior Achievements
Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди”. Дарина Стоянова връчи награда „Тайфуни с нежни
имена” от името на Съвета на най-перспективния дамски отбор на форума.

e. Срещи на членовете на Съвета
До август 2015 г. са проведени 8 регулярни месечни срещи на членовете на Съвета по време на
Традиционните обяди на Сдружението, на които са били поканени и видни лидери в българското
бизнес общество, някои от които станаха и почетни членове на Съвета:
-

22.01.2015г. с г-жа Елеонора Николова – и.д. директор БОРКОР;
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-

08.04.2015г. с г-жа Ева Паунова - член на Европейския парламент;
21.05.2015г. с г-жа Хелена Пилсас Алин – посланик на Кралство Швеция в София;
06.06.2015г. с г-жа Ирина Бокова - Генералния директор на ЮНЕСКО , заедно г-жа Мария
Донска – главен секретар за ЮНЕСКО в Министерство на външните работи в България.;

-

16.07.2015г. с г-жа Лиляна Павлова - Министър на регионалното развитие и
благоустройството;
26.09.2015г. с г-н Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново;
14.10.2015г. с г-н Ивайло Калфин – Вицепремиер и Министър на труда и социалната
политика;
25.11.2015г. с проф. Лъчезар Цоцорков – Предсетален на надзорния съвет на АсарелМедит, Панагюрище;
12.12.2015г. с г-н Лъчезар Петков – Посланик на Република България в Чешката република.

-

f. Участия в конференции
Членове на Съвета на жените в бизнеса представиха сдружението на следните конференции:
- 08.03.2015г. Европейски дебати: Жените в управлението, София
o Инициатива на г-жа Кристалина Георгиева, с участието на вицепремиерите г-жа
Меглена Кунева и г-н Ивайло Калфин;
- 20-22.04.2015г. Global Female Leaders Summit, Берлин, Германия
o участник – Боряна Манолова;
o за 2016г. г-жа Манолова е поканена да стане част от Advisory Board на
конференцията;
- 11.05.2015г. Жените – нежната сила на бизнеса, София
o Участник в панел – Цветанка Минчева; Съветът бе традиционен съорганизатор на
сп. Мениджър
- 14-16.05.2015г. Global Summit of Women 2015, Сао Пауло, Бразилия
o участници: Боряна Манолова и Дарина Стоянова.
- 8-10.06.2015г. Conference Originality of Women, Блед, Словения
o Лектор – Боряна Манолова;
- 02.07.2015г. Защо да инвестираме в жените, София
o Лектор – Боряна Манолова;
- 24.07.2015г. Advancing Leadership for Balkan Women, София
o Участници – Дарина Стоянова, Жулиета Серафимова; Съветът бе съорганизатор на
американската неправителствена организация Women’s Campaign International.
Конференцията се проведе с участието на г-жа Ирина Бокова, генерален секретар
на ЮНЕСКО и г-н Ивайло Калфин – министър на труда и социалната политика
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g. Проекти
i. Лидерска академия:
Ръководител на проекта е г-жа Цветанка Минчева. През 2015г. завърши първият випуск на
Лидерска академия, осъществяван с помощта на Уникредит Булбанк. Церемонията по
награждаването се състоя на 26.02.2015г. с участието на г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на
Столична община. След завършването си, участничките имаха възможност да участват в Менторска
програма, където техни ментори бяха членове на Съвета.
През м. юни 2015 започна второто издание на Лидерската академия. Кандидатстваха 200 дами,
двойно повече в сравнение с първото издание. Откриващото събитие се проведе на 11.06.2015г. в
Гранд Хотел София. Уникредит Булбанк отново е партньор на проекта, като концепцията се запазва
и тази година:
Безплатната обучителна лидерска програма в шест еднодневни модула в периода м. май
2015 – м. Февруари 2016г. В нея участват дами с 3 и повече години опит на мениджърска
позиция, собственици или управители на малък и среден бизнес и др. с желание и
инициативност да развиват лидерските си умения за разширяване на бизнеса или поемане
на по-големи лидерски отговорности. Тази година кандидатстването се извърши чрез сайта
на Съвета, а сп. Мениджър и компаниите-членове на Съвета помогнаха с популяризирането
му; ЧЕЗ България извърши подбора на участничките.
-

Провеждат се следните модули:
11-12.06.2015г. Module 1: Real life learning – домакин Уникредит;
Участничките се срещнаха с Боряна Манолова и Цветанка Минчева, които споделиха
техния опит и отговаряха на въпроси.
02-03.07.2015г. Module 2: Business model YOU – домакин Уникредит;
Участничките се срещнаха с Дарина Стоянова и Жулиета Серафимова, които
споделиха техния опит и отговаряха на въпроси
17-18.09.2015г. Module 3: Giving & Receiving Feedback – домакин Нестле ;
26-27.10.2015г. Module 4: Inclusion@work – домакин Уникредит
26-27.11.2015г. Module 5: Design Thinking workshop – домакин САП България;
28-29.01.2015г. /4-5.02.2015г./ Module 6: Teambuilding event – домакин Уникредит

Церемонията по награждаването ще се състои в края на февруари 2016г. с участието на г-жа
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община.
ii. Менторска програма:
Ръководител на проекта е г-жа Ели Димова. След завършването на първия випуск на Лидерска
академия през 2015г, участничките имаха възможност да участват в Менторска програма, като
техни ментори бяха членове на Съвета. Г-жа Димова проведе обучение на менторите, направи
срещи и събра информация от менторите и ментитата, за да предложи подобряване на програмата
за следващите випуски или нейното преосмисляне.
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iii. Комуникационна стратегия на Съвета:
Ръководител на проекта е г-жа Виктория Блажева. Членове на работната група са: Гергана
Манолова, Ружа Загорска, Румяна Парушева, Константин Планински, Ралица Кръстева, Гергана
Иванова, Магдалена Георгиева, Румяна Дочева. Групата подготви и реализира цялостна
комуникационна стратегия за позициониране на Съвета на жените в бизнеса в медиите, сред
партньорските организации и в публичното пространство като цяло. Основният фокус на
работата е по изграждане на познавамост на Съвета и налагането му като експерт по
значимите за нас теми като равнопоставеност, насърчаване на жените лидери, подкрепа в
развитието на млади хора у нас и др.
•

Работната група беше сформирана в края на м. март 2015г и е приета Организацията на
работа на групата за комуникационна стратегия на Съвета на жените в бизнеса .

•

Групата е провела седим работни срещи – 02.04.2015, 07.05.2015, 25.05.2015, 29.07.2015г,
03.09.2015, 07.10.2015, 26.10.2015г за обсъждане на комуникации, организация на
събития, организация на международната конференция и т.н. Групата е в постоянен
контакт по е-mail за оперативни въпроси по работата на съвета.

•

Беше създаден специален мейл акаунт news@womeninbusiness.bg за комуникация с
медиите

1. Създадени са и са изпратени 16 прессъобщения за медиите за периода:
•

Прессъобщение на Съвета на жените в бизнеса в България от международната
конференция Global Female Leaders 2015. – тема: икономическото значение на дамите
лидери в бизнеса.

•

Евродепутатът Ева Паунова стана почетен член – тема: Национална стажантска инициатива

•

Участие в международна конференция под егидата на Дилма Русев и приемането на Дилма
Русев за почетен член на Съвета

•

Среща на Съвета на жените в бизнеса в България с Н. Пр. Хелена Пилсас Алин, извънреден
и пълномощен посланик на Кралство Швеция – тема: равнопоставеност

•

Информация за медиите по Закон за равнопоставеността на мъжете и жените и участие на
членове на Съвета в от конференцията „Жените – нежната сила на бизнеса“ на сп.
Мениджър

•

Два пъти повече кандидатури са подадени за Лидерска академия 2015/2016 на Съвета на
жените в бизнеса в България. – тема: Лидерска академия

•

Позиция на Съвета за проектозакона за равнопоставеността

•

Лидерска академия – откриване с Йорданка Фандъкова – тема: Лидерска академия
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•

Среща с Ирина Бокова, генерален секретар на UNESCO – тема: планираната международна
конференция

•

Среща с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, тема:
Бизнесът и правителственият сектор трябва да работят заедно

•

Конференция Advancing Leadership for Balkan Women, с участието на г-жа Бокова, тема:
Лидерството се възпитава

•

Избор на нов Управителен съвет на Сдружението и преизбирането на Боряна Манолова за
Председател

•

Национална стажантска инициатива „Оставаме в България”

•

Среща с Ивайло Калфин, Вицепремиер и Министър на труда и социалната политика

•

Среща с проф. Цоцорков, Председател на Надзорния съвет на Асарел-Медет

•

Изнесено заседание на Съвета в Прага, среща със сходни чешки организации

Обобщение за медийното отразяване: многото събития през годината дават възможност за
достатъчно комуникация към медиите. Отразяването е умерено, наблюдава се интерес към
различни теми от отделни медии – традиционно списание Мениджър, вестник Стандарт,
dariknews.bg, novinite.bg, carieri.bg и др. – различните медии отразяват различни аспекти на
работата на Съвета в зависимост от аудиторията им.
2. Онлайн комуникации - уеб сайт на съвета и социални медии
•
•

Интернет страница – страницата има вече английска версия. За 2015г са създадени и
качени 30 новини, които са в съкратен вариант за уеб сайт.
Фейсбук
o

1858 лайка на Фейсбук страницата – това са хората, които следят нашата дейност;
всички са органично създадени.

o

Рекорден reach – през юни 2015г, публикациите са достигнали до 22 752 души.
Това се случи заради старта на Лидерска академия 2, в комбинация с това, че сп.
Мениджър споделиха нашия пост за ЛА2 на тяхната страница.

o

Все повече хора харесват публикациите и снимките.

o

Постове – общо 288 публикации за периода. Темите на публикациите са били
информация около старта на Лидерска академия и снимки след събитието, новини
за Съвета, участие в конференции, обявяване на предстоящата конференция, теми
за лидерството, равнопоставеността и т.н.
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•
•

•

•

LinkedIn – създадена е група СЖББ -Лидерска академия с 75 члена, предимно членове на
Съвета, бивши и настоящи участници в Лидерска академия и симпатизанти. За периода
има проведени 15 разговора в групата.
Twitter – имаме 38 поста, свързани със старта на Лидерска академия, стажантската
инициатива, срещите ни с бизнес лидери и участия в конференции. Имаме 33
последователи, сред които Меглена Кунева, Лиляна Павлова, Ева Паунова, Мария Габриел
и Министерството на труда и социалната политика. Twitter не е толкова популярен в
България колкото Фейсбук, но тъй като Ирина Бокова беше споменала Съвета в туит и
видяхме нуждата и смисъла от Twitter.
Instagram – имаме 28 последователи и 74 поста. В тази медия се качват снимки, които
могат да се обеденят по събития. Ще е важно да го разработим преди международната
конференция, за да го ползваме активно тогава.
YouTube – Съветът има канал в медията, в който са качени видеа – промоционално видео
на Лидерската академия, видеоинтервюта на участнички в ЛА, видеоинтервюта на гости на
Съвета – Ева Паунова, Лиляна Павлова.

Важно е да се отбележи, че за всички събития е осигурен качествен фотограф от Siemens, което
дава материал за всички възможни медийни канали.
Комуникационната група има съществено място във всички проекти и инициативи на Съвета и ще
играе важна роля при подготовката на международната конференция през следващата година.

iv.

Стажантска инициатива:

Ръководител на проекта е г-жа Ваня Кънева. В работната група, сформирана в края на март
участваха Боряна Манолова, Цветанка Минчева, Христо Пангаров, Елена Дренчева, Ружа Загорска,
Меглена Велинова, Ралица Янева, Христина Алексиева, Марина Цветкова, Георгия Иванова.
Националната стажантска инициатива „Оставам в България“ е най-мащабната професионална
стажантска инициатива в България. В нея български и международни компании, членове на
Съвета се обединяват, за да покажат реални възможности на активните и образовани млади хора
за реализация в България.
Първа стъпка в развитието на инициативата беше националния конкурс за есе на тема: „Стажът –
първа стъпка в моята кариера” под патронажа на Ева Паунова, депутат в настоящия Европейски
Парламент. Голямата награда: плакет и сертификат за първо място, заедно с посещение в
Европейския Парламент в Брюксел през 2016г спечели студентката от Пловдив Мирослава
Маринска. Разходите по транспорта и настаняването се поемат изцяло от г-ца Ева Паунова.

„Съвет на жените в бизнеса в България”
Председател на УС: Боряна Манолова
ЕИК: 176633290
ул. Кукуш 2, София 1309
България

8

На официалната церемония по награждаването на 28.09.2015г., г-жа Ева Паунова връчи и втора и
трета награда - плакет и сертификат, както и възможност за среща с Ивайло Калфин, заместник
министър-председател на България и министър на труда и социалната политика, която ще проведе
в началото на 2016г.
Журито беше съставено от членовете на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса и
почетния член на Съвета Ева Паунова. В процес на разработване е Стажантска инициатива 2016г., в
която партньори на Съвета ще бъдат Министерството на труда и социалната политика, Община
София и Община Велико Търново.

v. Международна конференцията „Global Women Leaders Forum”, под
патронажа на Ирина Бокова – генерален секретар на ЮНЕСКО,
планирана за 16-20.05.2016г. в София
Идеята за този най-мащабен проект на Съвета на жените в бизнеса възникна след срещата на
Съвета с г-жа Ирина Бокова, генерален секретар на ЮНЕСКО. За подготовка на конференцията се
създаде работна група с ръководител г-жа Боряна Манолова и членове: Жулиета Серафимова,
Дарина Стоянова, Ирена Жотева, Лидия Шулева, Румяна Дочева, Биляна Георгиева-Воева и Нели
Ангелова (Business Manager Culinary products & Corporate Affairs Manager на Нестле), Илияна
Паунова, Милена Стойчева, Ружа Загорска и Румяна Парушева, Виктория Блажева, Румяна Босева,
Цветанка Минчева, Диана Никоаева, Ваня Кънева-Минкова, Валентина Диканска, Жанета
Драганова,Цветелина Георгиева (представител на Данон), Максим Майер, Румяна Тренчева и
Диана Манева. В подготовката си партнираме с екип на ЮНЕСКО в Париж. На 29.10.2015г в София,
част от Инициативния комитет проведе работна закуска с г-жа Бокова за уточняване на детайли по
конференцията.
За Конференцията са уточнени следните параметри:
1. Име: Global Women Leaders Forum
2. Подзаглавие: Inspiring the next generation of leaders;
3. Цел: Обсъждане на добри практики на жените лидери в различни сфери на обществото
(политическа, социална, гражданско общество, бинес, икономика и т.н.) и подкрепа за
подобрение на ролята на жената в бизнеса и обществото. Тази цел може да бъде увенчана
на финала на Конференцията с подписване на UNESCO Charter for Gender Equality;
4. Теми и разпределение по панели: Основни теми ще са: бизнес, образование, наука,
култура, медии. Предвижда се провеждане на министерска кръгла маса;
5. Брой участници: до 150 с до 50 VIP гости/участници в панелите на Конференцията;
6. Списък на участниците: Жени лидери от различни области – бизнес, политика, икономика,
гражданско общество, култура;
7. Патронаж: Ирина Бокова;
8. Организатор: Съвет на жените в бизнеса в България;
9. Време за провеждане: 18-20 май 2016г.;
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10. Място: Гранд хотел София (нощувки и конферентна част);
11. Място за разглеждане на забележителности: София и др. (предстои уточняване от страна
на Съвета);
12. Бюджет на конференцията – от спонсорства и такси участие, включва разходи за VIP
гостите, зала, нощувки, екскурзия и т.н.;
След заседанията на работната група, са формирани 4 групи, които работят по организицията на
конференцията:
4 групи организират конференцията:
•

Организационен комитет (отговаря Б. Манолова): УС на Съвета, който се занимава и с
големите спонсорства

•

Комуникационен група (отговаря В. Блажева): групата отговаря за сайта на
конференцията, за комуникациите, текстове за покани, програми и т.н. Сайтът на
Конференцията ще е подсайт на сайта на Съвета. Плащанията ще се извършват през сайта
на конференцията. Групата отговаря и за протокола.

•

Логистика и ивент мениджмънт (отговаря Жулиета Серафимова): Славяна Тошева е
определена от хотела за контактно лице по логистиката и ивент мениджмънта.

•

Project Management екип (отговаря Мария Маврудиева): групата разработва бази данни,
контакти, такси участие, финанси, бюджет, фактури, договори, одобряване и водене на
разходи и т.н.

Групите ще се попълват с доброволци от компаниите-членове на Съвета, както и на алумни от
Лидерските академии.

III. Стратегическо развитие
a. Изнесени заседания
През 2015г. Съветът направи две изнесени заседания:
- 25-27.09.2015г. в гр. Велико Търново;
- 11-13.12.2015г. в Прага, Чехия.
През 2016г традицията ще продължи, като дестинациите се обсъждат и ще бъдат комуникирани
допълнително.
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b. Настоящи проекти
През 2016г. Съветът на жените в бизнеса в България ще продължи основната си дейност и проекти:
- Срещи с изявени личности;
- Лидерска академия;
- Стажантска инициатива
- Международна конференция Global Women Leaders Forum;
- Участие в конференции и публични изяви
- Комуникация чрез разнообразни медийни канали.

c. Нови проекти
През 2016г. Съветът на жените в бизнеса в България планира да развие два нови проекта:
- Месечни обучения, по теми, предложени от участничките в Лидерска академия. Първите 6
модула вече са уточнени, като лекторите са изявени специалисти в своята област и ще участват на
доброволни начала:
-

29.01.2016 - обучение: Бизнес етикет – част 1 (Как имиджът влия върху възприятията ни
Постоянство на имиджа; Елементи на добрия стил и др.); Лектор - Кристина Крънчева
- 26.02.2016 – обучение: Бизнес етикет - част 2 (Подходящо поведение на бизнес събития;
Разграничаване от конкуренцията; Невербална комуникация и др.) Лектор - Кристина
Крънчева
- 25.03.2016 – Бизнес етикет - част 3 (Маниери на маса /1 ½ час лекция и 1 ½ час обяд/;
Ползите от интелигентното използване на бизнес етикет и протокол; Покани; Европейски
стил на хранене; Етикет на хранене и др.); Лектор - Кристина Крънчева
- 29.04.2016 – Управление на личния бранд; Лектор – Виктория Блажева
- 27.05.2016 – Лични финанси – управление на личните средства и спестяванията; Лектор –
Олег Григоров
- Инициатива, насочена към подкрепа, задържане и връщане на млади специалисти в България. За
развиване на тази инициатива на 19.10.2015г бе създаден Комитет по Човешки ресурси с
Председател Калина Желева и членове Директори ЧР в компании-членове на Съвета, както и
директори и собственици на фирми за подбор и обучение на персонал.

d. Участия в конференции
През 2016г предвиждаме членове на Съвета да участват в международните конференции:
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-

17-19.04.2016г. Global Female Leaders Summit 2016, Берлин, Германия
18-20.05.2015г. Global Women Leaders Forum 2016, София, България
09-11.06.2015г. Global Summit of Women 2016, Варшава, Полша

Дата: 16.12.2015
Гр. София
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