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Какво се случи през изминалия месец

„Разнообразните роли на жените в Зеления преход“

На 20 октомври в NV Tower се проведе „Разнообразните роли на жените в Зеления

преход“, второто съвместно събитие на Съвета на жените в бизнеса в България и

Фондация „Конрад Аденауер“. Програмата на форума включи 2 панелни дискусии,

фокусирани върху ключови аспекти на Зеления преход.

Прочетете повече »

https://womeninbusiness.bg/?p=17084


„Сутрешно кафе със Съвета на жените в бизнеса в България“

На 25 октомври се състоя първата онлайн среща „Сутрешно кафе със Съвета на

жените в бизнеса в България“. Това е нова инициатива на нетуъркинг работната

група на СЖББ, в която в рамките на час участниците научиха повече за

предстоящото в СЖББ, както и направиха дискусия на тема важните лидерски

качества в бизнеса

Прочетете повече »

Бизнес академия за стартиращи предприемачи BASE Ловеч

На 27 октомври за втори път в Ловеч започна Бизнес Академия за стартиращи

предприемачи – BASE, организирана от СЖББ. Иновативният курс, изготвен от

Фондация „Америка за България“ е безплатен за всички участници.

Прочетете повече »

https://womeninbusiness.bg/?p=16999
https://womeninbusiness.bg/?p=17148


7ми национален лагер за девойки от ромски произход

На 30 октомври, по покана на Arete Youth представители на СЖББ се включиха в

7мия национален лагер за девойки от ромски произход.

Прочетете повече »

Междинно събитие на Менторска програма "Успешни
заедно"

За отличните резултати, постигнати до момента в Менторска програма „Успешни
заедно“ на НРЕ и Съвета на жените в бизнеса в България, поговорихме на
междинното събитие, което се случи на 31 октомври в Камбаните Бизнес Център.
Повече за него можете да прочетете тук.

https://womeninbusiness.bg/?p=17140
https://womeninbusiness.bg/?p=17157


Стартира деветото издание на Лидерска академия
„Успяваме в България“

Новият випуск от 40 участнички ще премине серия от безплатни обучения,
насочени към личностното и професионалното развитие и насърчаващи
инициативността и предприемаческия дух. Повече в нашия сайт.

Съветът на жените в бизнеса в България стана част от
голямото семейство на FCEM на световния конгрес на
организацията в Маракеш от 2-4 ноември.
На специално изслушване по време на съвета на Председателите на FCEM, Цветанка
Минчева, председател на борда на директорите на СЖББ представи кандидатурата в
резултат на което организацията придоби статут на наблюдател за период от 1 година.
След изтичането на тази първа стъпка Българската женска организация ще бъде
официално пълноправен и единствен член на FCEM от страната ни.

https://womeninbusiness.bg/?p=17173
https://womeninbusiness.bg/?p=17208


Предстоящи събития

Имаме удоволствието да ви поканим на едно различно и специално

събитие.

Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8” и Съветът на жените в бизнеса в

България имат удоволствието да Ви поканят на първото ни събитие,

част от менторската програма „Успешни заедно“.

Дата: 3.12.2022, събота от 17:00 ч. в Дом на Културата Искър, гр. София, кв. Дружба,

бул."Кръстю Пастухов" 23, до метростанция "Искърско шосе"

Заповядайте, за да се запознаете с мисията и дейностите на фондацията, както и да научите

повече за каузата на Една от 8.

Ще ви очакваме!

Повече информация за събитието може да намерите на Facebook страницата на фондацията.

На 14ти ноември Съвета на жените в бизнеса в България ще раздаде

националните награди за вдъхновяващи постижения за разнообразие,

равнопоставеност и приобщаване. Първото по рода си събитие, което ще отличи

тези постижения на работното място и в обществото.

https://womeninbusiness.bg/?project=nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2022


Ще ви очакваме!
Тази година отново ще проведем нашата традиционна томбола и ще подкрепим Фондация -
UKRAINE SUPPORT AND RENOVATION гр. Пловдив. Отново ще разчитаме на вас да съберем
средстава за благотворителната кауза. Пишете ни с вашите предложения за предметни награди
на office@womeninbusiness.bg.

mailto:office@womeninbusiness.bg


СЖББ обявява първата в страната сертификационна Академия за
„Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, в партньорство със
Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Академията се състои от седем тематични модула и ще стартира на 26 януари
като ще продължи до 20 април 2023 г. Тези модули ще обхванат темите за
равнопоставеността, ползите от приобщаването, преодоляването на неосъзнатите
различия и включващата роля на лидерството и комуникациите. Обучението е
платено, като отстъпка ще има за записалите се членове на СЖББ. Записването
на желаещите за участие може да се осъществи до 23 декември 2022 година.
Повече за програмата можете да прочетете тук.

Новини от нашите членове

Групата на ЕИБ и УКБ ще осигурят над
630 млн. евро за малки и средни
предприятия в България

Групата на Европейската инвестиционна
банка и УниКредит Булбанк подписаха
гаранция под формата на синтетична
секюритизация, покриваща първи по ред

загуби на структурирано портфолио от заеми към МСП и дружества със средна
капитализация, отпуснати от УниКредит Булбанк. Стойността на гаранцията
възлиза на 90 млн. евро за портфейл в размер на 1 млрд. евро. Гаранцията на
Групата на ЕИБ ще позволи на УниКредит Булбанк да финансира нови,
отговарящи на условията проекти, осъществявани от малки и средни предприятия
в България.

Siemens отпразнува 175-ата си
годишнина

На 12 октомври Siemens отпразнува 175-ата
си годишнина. На този ден през 1847 г.
Вернер фон Сименс основава компанията си
в малка работилница в Берлин. В България компанията оперира от 1878 г.
Трансформирайки ежедневието на милиони с технологичните иновации и
отдадеността на екипа си за по-добро бъдеще, днес „Сименс“ е глобален лидер на
пазара в автоматизацията, електрификацията, дигитализацията и транспорта.

https://womeninbusiness.bg/?p=17252


Стартира националният конкурс Загорка Зелен
Фонд 2022

Инициативата ще подкрепи проект за облагородяване на
регион Стара Загора чрез лимитираната серия – Загорка
Юбилейно пиво. Националният конкурс e отворен към
физически лица и неправителствени организации, които

могат да подават идеи, обвързани с опазването на околната среда или със
социална насоченост на https://zagorka.bg/120/ до 1 декември 2022 г. Каузата,
която ще бъде излъчена като победител, ще донесе на създателите си и
финансовата награда от 1000 лв., а нейното реализиране ще започне веднага
след обявяването й през месец януари 2023 г.

Нестле България стартира
„Безопасността е моя отговорност“

През септември Nestle България стартира
програма „Безопасността е моя отговорност“
с целодневно събитие с участието на
изпълнителния директор на компанията за
Югоизточна Европа Алесандро Занели и
изпълнителния директор на Нестле България

Петър Стоилов и с над 500 служители. Участниците получиха практически съвети
за справяне с различни ситуации по време на работа и в ежедневието. Сред
представените теми бяха безопасно шофиране, БЧК- Първа помощ, работа на
височини, лични предпазни средства, пожарна безопасност, ергономия и др.

https://zagorka.bg/index.php?backto=120


В светлината на прожекторите:
СЖББ комуникационна група

Комуникационната група е екип от квалифицирани и ентусиазирани комуникационни,
рекламни и маркетинг професионалисти, които заедно работят за популяризиране на
програмите и инициативите на Съвета, комуникация между членовете и споделяне на опит,
организация на събитията и още много. Групата наброява 25 души, но винаги са готови да
посрещнат още желаещи да се присъединят.

Очаквайте следващия брой през декември!


